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 تأسست في مونتريال
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير29/11/1995

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

عودة الوعي وفوز الرئيس!!
االحصائيات  نتائج  تقول    
المسجلون  عدد  أن  األولية 
في قوائم االنتخابات الرئيسية 
صوت  مليون   25 حوالي 
انتخابي ، نجح الرئيس السيسي 
الحصول على 23 مليون  في 
انتخابي منها وذلك وفقاً  صوت 
األولية  والمؤشرات  للنتائج 
وهو  لالنتخابات،  العليا  للجنة 
أكثر من مغزى وأكثر  له  رقم 
من معنى وهو أن مصر أكبر 
من الجميع، والشعب المصري 
وتعلقاً  أكثر شعوب األرض حباً 
وأخيراً  وأوالً  الوطن،  بتراب 
أنهم بوقوفهم وتأييدهم وإعادة 
الفتاح  عبد  للرئيس  إنتخابهم 
السيسي الستكمال المسيرة، قد 
القاضية  قاموا بتوجيه الضربة 

في  وأعدائها  مصر  لخصوم 
لعلهم يتفكرون  الداخل والخارج 
القاضية  أنها الضربة  ويتذكرون 
الثانية، ولكنها ليست األخيرة 
التي ستوجه لهم، ألن الطريق 
للمزيد  ويحتاج منا  مازال طويالً 
العمل  من  والمزيد  الجهد  من 
لمساعدة  العرق  من  والمزيد 
الرئيس على تحقيق كل ما نتمناه 
ونحلم به لنا وألوالدنا والحفادنا 
أكثر  ومستقبل  أفضل  غد  من 

إشراقاً.
مصر  ولقائد  لمصر  مبروك 
وشعب مصر عودة الوعي وفوز 

الرئيس بفترة رئاسية ثانية
وتحيا مصر .. تحيا مصر.. تحيا 

مصر

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

360, boul. Curé-Labelle Laval, Qc. H7P 2P1

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

5 سياسـة

  قال مسؤولون طبيون في غزة إن سبعة فلسطينيين 
على األقل قتلوا وأصيب المئات في مواجهات مع القوات 
اإلسرائيلية خالل واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية 
على الحدود بين إسرائيل وغزة في السنوات األخيرة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن أحد القتلى يبلغ من العمر 
16 عاما وإن معظم القتلى والمصابين سقطوا بأعيرة 
انطلقت من أسلحة نارية. وقدر المسعفون عدد المصابين 

بنحو 500.
وكان مسؤولو مستشفى قالوا في وقت سابق إن مزارعا 
قتل بقذيفة دبابة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وأضافوا 
القوات  مع  اشتباكات  خالل  حتفه  لقي  ثانيا  رجال  أن 

بالحجارة عبر السياج الحدودي.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي في جنوب غزة ”اقترب 
اثنان اشتبه بهما من السياج األمني وبدآ يتحركان على 

نحو مثير للريبة وأطلقت الدبابة النار نحوهما“.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن قواته استخدمت ”وسائل مكافحة 
الشغب وأطلقت النار على المحرضين الرئيسيين“ وإن 
بعض المتظاهرين ”يدفعون إطارات سيارات مشتعلة 

ويقذفون الحجارة“ صوب السياج الحدودي والجنود.
وتصاعد التوتر على الحدود لتزامن االحتجاج مع بدء 
أسبوع عيد الفصح عند اليهود وإحياء المسيحيين لمراسم 
الجمعة العظيمة وهي فترة تكون فيها قوات األمن اإلسرائيلية 

في حالة تأهب قصوى.
لكن محور االهتمام هو مخيم اعتصام يشارك فيه عشرات 
بأطفالها تجمعوا في  بينهم أسر  أبناء غزة  اآلالف من 

الشرق  إلى  الحدودي  السياج  أمتار من  عدة مواقع على مسافة بضعة 
من مدينة غزة.

وتجاهل مئات الشبان الفلسطينيين دعوات من منظمين بعدم المشاركة 
مما يزيد خطر المواجهة مع القوات اإلسرائيلية.

في  قال  اإلسرائيلي  للجيش  العامة  األركان  هيئة  رئيس  وكان 
مقابلة إنه جرى نشر أكثر من 100 قناص على امتداد الحدود 

مع غزة تحسبا لوقوع اضطرابات.

ووضعت جرافات كميات إضافية من التراب على أكوام موجودة 
بالفعل على الجانب اإلسرائيلي من السياج ونصبت المزيد من 
األسالك الشائكة للتصدي ألي محاولة جماعية الختراق الحاجز.

ويقام االحتجاج بمناسبة ”يوم األرض“ الذي يحيي فيه الفلسطينيون 
ذكرى مقتل ستة من عرب إسرائيل داخل الخط األخضر على يد 
قوات األمن اإلسرائيلية خالل مظاهرات عام 1976 احتجاجا 

على مصادرة الحكومة ألراضي في شمال إسرائيل.

ويطالب المحتجون بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى البلدات 
والقرى التي فرت منها عائالتهم أو أجبروا على تركها عند قيام 

دولة إسرائيل عام 1948.
وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية تشديد اإلجراءات األمنية من قبل بداية 
أسبوع عيد الفصح اعتبارا من مغيب شمس يوم الجمعة وخالل 
العطالت المسيحية واليهودية بما في ذلك احتفاالت المسيحيين 

األرثوذكس بعيد القيامة مطلع األسبوع بعد القادم.

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني 

بمناسبة عيد القيامة المجيد
أعاده هللا على الجميع

 بالخير والسالم والمحبة 

Diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

أهال ومرحباً بكم 
2369 boul. Curé-Labelle, 
Laval, Qc. H7T 1R3

Afghan Cuisine

Livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

ولي العهد السعودي: مجاعة اإلخوان 
املسلمني حاضنة لكل اإلرهابيني

روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق القنصلية 
األمريكية يف سان بطرسربغ

القوات اإلسرائيلية تقتل 7 وتصيب املئات يف غزة مع بدء احتجاجات يوم األرض

الثانية  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  إعالن  مع    
وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاسح بها، تم 
اسدال الستار بصورة نهائية على جماعة األخوان 

وشحنهم بال رجعة في قطار النسيان!

الرسالة السعودي األمير محمد بن  العهد  أكد ولي     
سلمان، أن تنظيم اإلخوان المسلمين هو حاضن 
لكل اإلرهابيين في المنطقة، مشددا على ضرورة 
التخلص من األيدولوجيات المتطرفة التي تغذي 

اإلرهاب.
وطالب بن سلمان - في تصريحات لصحيفة »وول 
ستريت جورنال« نقلتها قناة »العربية« الجمعة 
30 مارس- المجتمع الدولي بممارسة الضغوط 

السياسية واالقتصادية على إيران، وذلك لتفادي 
مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وحول الوضع في اليمن، أشار ولي العهد السعودي 
إلى أنه لوال تدخل التحالف العربي ألصبح اليمن 

اآلن مقسما بين الحوثيين وتنظيم القاعدة .
ولفت بن سلمان إلى أن اإلصالحات االجتماعية 
العربية  المملكة  في  التي تم إقرارها مؤخراً 

السعودية، هدفها خلق مناخ تنافسي.

   قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن بالده 
قررت طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا ردا على قرار واشنطن بطرد 
دبلوماسيين روس إثر محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق، 
سيرغي سكريبال، وابنته باستخدام مادة كيماوية سامة في بريطانيا. 

واستدعت موسكو السفير األمريكي لديها إلبالغه بالقرار.
وقال الفروف إن موسكو قررت أيضا إغالق القنصلية األمريكية 

في مدينة سان بطرسبرغ.
وعثر على سكريبال وابنته يوليا مغشيا عليهما على مقعد وسط 

مدينة سالزبري جنوبي انجلترا يوم 4 مارس/آذار.
أكثر من عشرين دولة مبعوثين روس، تضامنا مع  وطردت 

بريطانيا، التي أنحت بالالئمة على روسيا في الهجوم.
وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم على سكريبال، الذي ما زال في 
حالة حرجة ولكن مستقرة. وأشارت تقارير إلى تحسن حالة ابنته.
بـ  بقيام روسيا  إبالغه  تم  السفير األمريكي  وقال الفروف إن 
»إجراءات انتقامية«. وأضاف أن هذه اإلجراءات تشمل »طرد 
الدبلوماسيين وقرارنا بسحب ترخيص عمل  عدد مماثل من 

القنصلية األمريكية في سانت بطرسبرغ«.
وكانت الواليات المتحدة قد أمرت بطرد 60 دبلوماسيا روسيا 

وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل.
وقال الفروف إن الدول األخرى التي طردت دبلوماسيين روس يجب أن تتوقع 

ردا مماثال. وقال إن روسيا ترد على »إجراء مرفوض تماما«.

  نشرت صحيفة التايمز تقريرا قالت فيه إن ثمن إطالق سراح 
األمير السعودي الوليد بن طالل من فندق الريتز كارلتون، الذي كان 
محتجزا به في إطار حملة لمكافحة الفساد يبلغ 30 مليون دوالر شهريا.

وقالت الصحيفة البريطانية اليوم الجمعة إن الوليد بن طالل تنازل عن 
مئات الماليين من الدوالرات من أرباحه السنوية للحكومة، بعدما أفرج 

عنه من االحتجاز في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وأوضحت »التايمز« أن حجم األرباح التي تنازل عنها األمير السعودي، 
الذي يعد أغنى رجل في المملكة، يبلغ نحو 30 مليون دوالر شهريا.
واعتبرت الصحيفة أن بيان »المملكة القابضة«، وهي شركة يملك 
األمير السعودي من خاللها حصصا في شركات الترفيه والفنادق 
والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، بشأن تنازل الوليد بن طالل عن 
جزء من أرباحه السنوية في »المملكة القابضة« ليس إال تفاصيل اتفاق 

طال انتظارها، والذي أبرم مع السلطات السعودية.
ونقلت الصحيفة عن الشركة »إن األمير تنازل عن أرباح فصلية تبلغ 80 
مليون دوالر من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة«.

وكان الوليد بن طالل واحدا من مئات األمراء ورجال األعمال والمسؤولين 
السعوديين، الذين اعتقلوا واحتجزوا في الفندق في نوفمبر الماضي. 
وقد اتُهموا بمختلف أشكال الفساد واختالس أموال الدولة، ليتم بعد ذلك 

إطالقهم بموجب تسويات لم يكشف عنها.
ورفض األمير السعودي تأكيد أو نفي قيمة التسوية التي اتفق عليها 

مع السلطات السعودية، لكنه قال خالل مقابلة مع وكالة »بلومبرغ« 
في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة وصفه 
بـ »التفاهم المؤكد«، مؤكدا أنه ما يزال يمتلك 95% من أسهم لكنه 

»المملكة القابضة«.

  كشفت مؤشرات أولية للنتائج 
غير الرسمية لالنتخابات الرئاسية، 
التى جرت فى الفترة من ٢6 إلى 
٢8 مارس الحالي، عن أن عدد 
باصواتهم  أدلوا  الذين  الناخبين 
وصل إلى نحو ٢5 مليونا، وأن 
المرشح عبد الفتاح السيسى حصل 
على نحو ٢3 مليون صوت بنسبة 
تصل إلى 96٫9% من األصوات 
منافسه  حصل  بينما  الصحيحة، 
المهندس موسى مصطفى موسى 
علي750  الغد  حزب  رئيس 
من   %3٫1 بنسبة  صوت  ألف 

األصوات.
الشريف  المستشار محمود  وأكد 
الوطنية  الهيئة  رئيس  نائب 
الرسمى  والمتحدث  لالنتخابات 

باسمها أن ما تم إعالنه من أرقام 
وبيانات عن نتائج التصويت ما هو 
إال حصر عددى وليس نتيجة نهائية 
المنوط  األمر  وهو  لالنتخابات، 

بالهيئة فقط .
بعثتا  أشادت  نفسه،  السياق  وفى 
والصحراء  والساحل  الكوميسا 
وشفافيتها.  االنتخابات  بنزاهة 
ووجهتا الشكر للجيش والشرطة 
والهيئة الوطنية لالنتخابات وجميع 
القائمين عليها لتسهيل مهمتهم .

ويؤدى رئيس الجمهورية المنتخب 
الذى من المقرر أن تعلن الهيئة 
الوطنية لالنتخابات اسمه اإلثنين 
للمرة  الدستورية  اليمين  المقبل 
وفقا  النواب  مجلس  أمام  األولي 
144 من الدستور، وذلك  للمادة 

فى جلسة خاصة يعقدها المجلس 
عقب إعالن نتيجة االنتخابات.

واوضح مصدر برلمانى أنه وفقا 
للدستور فإن مدة الرئاسة الحالية 
قد  السيسى  الفتاح  عبد  للرئيس 
بدأت مع إعالن نتيجة االنتخابات 
 ،2014 يونيو   3 فى  الرئاسية 
وعلى ذلك ووفقا للمادة 140 
من الدستور والتى حددت فترة 
فإنها  بأربع سنوات  الرئاسة 
تنتهى فى 3 يونيو 2018 .

ومن المتوقع أن يؤدى الرئيس 
الجديد اليمين الدستورية أمام 
الفترة  خالل  النواب  مجلس 
من إعالن نتيجة االنتخابات 

وحتى 2 يونيو المقبل.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

ال تتسلق قمم الجمال ليراك العالم
لكن تسلقها لترى أنت العالم 

فوز كاسح للرئيس السيسي وفقا 
للمؤشرات األولية لالنتخابات 

"التاميز" تكشف عن الثمن الشهري 
حلرية الوليد بن طالل

قال: ديفيد ماكولوج
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بقلم: رفاه السعد

  منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما 
والعراق لم يرى النور وال الخير ومر 
لم يمر على إي شعٍب من  عليه ما 
مأسي ودمار وتصدر االولوية في كل 

شي سيئ ..
بدءا من عدد القتلى ومرورا بدمار بنيته 
التحتية وأثاره وحضارته وانتهاءا بالفساد 
الذي ينخر جسده  وثرواته التي ضاعت 
بدون حسيب أو رقيب ونفطه الذي عاد 

عليه بالنقمة وليست النعمة..
وها نحن نقترب من موعد االنتخابات 
التي يترقبها العراقيون من دون أي أمل 
يذكر بل اغلبهم ينادون بمقاطعتها وال

 يرغبون بالتصويت الي مرشح سواء قديم 
أو حتى جديد ..فاليأس يخيم على حياتهم 
ولم يحصل المواطن طوال هذه السنوات 
عل أي حق من حقوقه بل وابسطها..

مثال الكهرباء الوزارة تتعاقد مع شركات 
االموال  وتذهب  مولدات  وتشتري 
المخصصة للوزارة هدرا وفسادا وال 
المولدات  المواطن يعتمد على  يزال 
الكهربائية من التجار في صيف تصل 
درجة الحرارة فيه الى خمسين درجة 
نلوم أي مواطن  مئوية ال نستطيع أن 
عندما يقول سأقاطع االنتخابات.. فعندما 
يذهب المريض إلى المستشفى  ال يجد 
دواءا بل احيانا حتى السرير فمنهم من 
يفترش االرض وأخر المصائب ال يوجد 
جهاز طبع األشعة .. في العراق فقط 
النقال  المريض كاميرا هاتفه  يستخدم 
إلى  الجهاز ويأخذه  ليصور ما كشفه 
الحالة من خالل صورة  ليقرر  طبيبه 
الهاتف طبعا هناك الكثير لنتحدث عنه 

في القطاع الصحي !! 
فهل نلوم المواطن اذا قرر المقاطعة.. 
دعونا نتحدث عن خدمة أخرى المياه 
اثبتت المختبرات أن المياه التي تصل 
للمنازل غير صالحة للشرب بل وحتى 
تباع في االسواق على  التي  المياه 
شكل قناني ومن المفترض أنها كاملة 
المواصفات  وصالحة للشرب ثبت 
أنها ال تصلح ماذكرته نقطة في بحر 
من معاناة العراقيين .. لذلك ال يستطيع 
أحد أن يلوم أي منهم إذا قال أنا اعيش 
بال أمل في هذا البلد وأنه ال يثق بأي 

مسئول في الدولة.
االنتخابات قادمة وما اتوقعه وبحسب 
استطالعات الرأي وما قرأته على مواقع 
التواصل االجتماعي من ارأء للمواطنين 
فأن معظمهم سيجلسون في البيت يوم 
التصويت اي يوم الثاني عشر من مايو 
المقبل فالمواطن يعيش حالة فقدان الثقة 

فكيف سيثق بمرشحي لالنتخابات وأن 
العراقيين باتوا على علم أن من سيأتي 
لن يكون افضل من الذي قبله طبعا 
هذا بالنسبة للعراقيين الذي لم تدمر 
مدنهم اما أهالي المناطق المحررة من 
داعش والمدمرة بالكامل وال يزالون في 
المخيمات فهذا حديث اخر تتكتم عليه 
الحكومة ويقول مسئولون محليون  إنه 
حتى االن لم يستلم سوى ستة في المئة 
من اهالي الموصل بطاقاتهم االنتخابية 
بل والمضحك أن مراكز الحصول على 
البطاقة التي حددتها المفوضية تبين أن 
اغلبها مدمرة وما بين دوامة االنتخابات 
التي يعيشها العراقيون ..يظهر تنظيم 
داعش من جديد في مناطق عدة   منفذا 
عددا من الهجمات المتتالية.. ما دفع 
العراقيين للتساؤل »أين االنتصارات يا 
عبادي« فخالل االسابيع الماضية ظهر 
ما يسمى بالسيطرات الوهمية وهي 
عبارة عن نقاط تفتيش ينصبها عناصر 
داعش مرتدين زي القوات العراقية 
ويخطفون المواطنين ويقتلوهم على الفور 
المناطق التي جرت بها مثل هذه الحوادث 
كانت على طريق بغداد كركوك وبغداد 
الموصل والحويجة ابرز هذه الحوادث  
خطف سبعة وعشرين عنصرا من الحشد 
الشعبي في الحويجة وتعذيبهم ثم قتلهم 
كما نصب تنظيم داعش سيطرة وهمية 
على طريق كركوك واستهدف باص 
ينقل عوائل وقتلهم جميعا بعدها بأيام 
قليلة داعش يفجر منازل للمواطنين في 
الحويجة ايضا ويكتب على منازل اخرى

 تهديدات لمن يتعاون مع القوات االمنية 
بالقتل تالها بأيام ..تنظيم داعش يخطف 
أكثر من سبعة من افراد الشرطة االتحادية 
ويقتلهم رميا بالرصاص وينشر صورهم 
على مواقع التواصل ..وما بين هذه 
العمليات كانت هجمات متفرقة بعبوات 
ناسفة طبعا رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اعلن أن هذه الحوادث هي لخاليا نائمة 
وأن القوات العراقية تالحقهم وستستمر.. 
فيما يظهر برلمانيون على شاشة التلفزة 
يتحدثون عن أن  عناصر داعش الذين 
فروا من الموصل وكركوك وصالح الدين 
والحويجة تمركزوا في جبال  حمرين 
والصحراء ويعيدون لملمة قوتهم وهم 
وراء هذه العمليات بدورها بدأت الواليات 
المتحدة تحذر مما اطلقت عليهم بدواعش 
الصحراء مفيدة أن داعش انتهى عسكريا 
لكنه لم ينته أمنيا وخطره ال زال موجودا ..
ومع هذا البد أن يأتي يوما ويكون فيه 

العراق افضل من اليوم..

العراق بني مطرقة 
االنتخابات وسندان 

املخاوف من عودة داعش 

إحالة ساركوزي حملكمة 
االستئناف بتهمة الفساد 

واستغالل النفوذ

روسيا: العملية العسكرية يف الغوطة 
الشرقية »توشك على االنتهاء«

السلطات املغربية تقول إنها 
أجهضت خمططا إرهابيا خطريا

حتسن احلالة الصحية البنة اجلاسوس الروسي السابق يف بريطانيا

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 

على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 
جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

 أحيل الرئيس الفرنسي األسبق، نيكوال 
إلى محكمة االستئناف  ساركوزي، 

بتهمة الفساد واستغالل النفوذ.
الفرنسية  وأكدت صحيفة »لوموند« 
يوم الخميس، »إحالة الرئيس الفرنسي 
السابق نيكوال ساركوزي إلى محكمة 
االستئناف بتهمة الفساد واستغالل نفوذ 
أمواال من  تلقيه  على خلفية فضيحة 
القذافي  السابق معمر  الليبي  الرئيس 

لتمويل حملته االنتخابية عام 2007«.
الرئيس  نفى مؤخرا  الشأن  وفي هذا 
األسبق ساركوزي، االتهامات الموجهة 
إليه، وذلك في إطار التحقيق في تمويل 
حملة االنتخابات الرئاسية لعام 2007 
من ليبيا، بحسب ما أورده موقع »بي 

أف أم تي في« التلفزيوني.
أن  نقال عن مصدر:  القناة  وقالت 
»نيكوال ساركوزي ينفي االتهامات«.

 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
الخميس إن »عملية مكافحة اإلرهاب« 
في الغوطة الشرقية توشك على االنتهاء، 
حسبما قالت وكالة األنباء الروسية )ريا(.
وقالت ماريا زاخاروفا، في مؤتمر 
المدينة  إن دوما،  أسبوعي،  صحفي 
الرئيسية في الغوطة الشرقية، ما زالت 
تحت سيطرة جماعات مسلحة إسالمية.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 
5300 من مسلحي المعارضة وأسرهم 
غادروا الغوطة الشرقية، حسبما نقلت 

وكاالت أنباء.
وغادر مسلحو المعارضة بلدة عربين 
إلى شمالي محافظة إدلب، وذلك وفقا 
لمركز المصالحة الروسي في سوريا، 

الذي تديره وزارة الدفاع الروسية.
الحليف  بأن روسيا  تقارير  وأفادت 
أبلغت  قد  السورية،  للحكومة  األكبر 
االثنين  يوم  جماعة »جيش اإلسالم« 
للموافقة على  أمامه 48 ساعة  أن 
إدلب  إلى محافظة  خروج عناصره 

مثل الفصائل األخرى.
إن »مقاتليه  قال  لكن جيش اإلسالم 
يريدون نزع السالح والبقاء في دوما«.

وكانت روسيا توصلت مع فصيلي حركة 
أحرار الشام في مدينة حرستا، وفيلق 
الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى 
اتفاقين أجلي بموجبهما آالف المقاتلين 
تمهد  إدلب، في عملية  إلى  والمدنيين 
في  انتشارها  النظام  قوات  الستكمال 
باتت تسيطر  الشرقية، بعدما  الغوطة 

على أكثر من تسعين في المئة منها.
وأعربت األمم المتحدة قلقها إزاء مصير 
ألف مدني محاصرون في  نحو 70 
دوما، حيث يستمر القتال على الرغم 

من المفاوضات مع روسيا.
أكثر من 1700 شخص  قُتل  وقد 
وأصيب اآلالف منذ أن شنت الحكومة 
وحلفاؤها هجوما في منتصف فبراير/ 
شباط، الستعادة السيطرة على الغوطة 
الشرقية، التي كانت آخر معقل لمقاتلي 
المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق.

وتقول األمم المتحدة إن 80 ألف مدني 
فروا سيرا على األقدام إلى األراضي 
التي تسيطر عليها الحكومة على مشارف 
دمشق، حيث حققت القوات تقدما كبيرا 
في األسابيع األخيرة وقسمت المنطقة 
إلى ثالث جيوب، أكبرها حول دوما.

تخليًدا للحياة

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges

األولى واألهم في البالد، تتيح لكم تخليد 
الحياة بصفة انفرادية .

CÔTE-DES-NEIGES مركز دفن الموتى
عبارة عن :

2 كنيسة ،  9 صاالت،   5 صاالت لالستقبال
جراح داخلي يسع 200 سيارة

سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام

 Côte-des-Neiges الخدمات المقدمة من قبل مركز دفن الموتى
في متناول الجميع وتناسب كل ميزانية.

تخليًدا للحياة
Khaled A. Baki

موقــع
متميـز

  قالت السلطات المغربية يوم الخميس 
إنها أجهضت ”مخططا إرهابيا خطيرا“ كان 
يهدف لزعزعة أمن المملكة واستقرارها وإنها 
ألقت القبض على ثمانية أشخاص ينتهجون 

فكر تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الثمانية، 
بين 21 و31  تتراوح أعمارهم ما  الذين 
عاما، كانوا ينشطون بمدينتي واد زم وطنجة 
وإنهم ”كانوا بصدد البحث عن المواد األولية 
المتعلقة بصناعة العبوات واألحزمة الناسفة، 
لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من 
الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة 
بعدد من مدن المملكة وذلك تنفيذا لألجندة 

التخريبية لما يسمى بالدولة اإلسالمية“.
الخلية كانوا  البيان ”أفراد هذه  وأضاف 
يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا 
في والئه لداعش وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا 

لهذا التنظيم اإلرهابي“.
كما أعلنت السلطات عن مصادرة ”بندقية 
صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل 
شبه عسكرية باإلضافة إلى مجموعة من 
المعدات اإللكترونية ومخطوطات تمجد“ 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتقول السلطات إنها تنهج أسلوبا استباقيا 
الخاليا اإلرهابية وإنها كشفت  تفكيك  في 
عشرات الخاليا اإلرهابية منذ عام 2002.

 أعلن مستشفى في بريطانيا أن الحالة 
الصحية ليوليا، ابنة الجاسوس الروسي السابق 
سيرغي سكريبال، »تتحسن سريعا« وأنها لم 
تعد في حالة حرجة، وذلك بعد مرور أربعة 
أسابيع على تعرضها مع والدها لهجوم بغاز 

األعصاب في مدينة سالزبري.
وأضاف المستشفى في بيان أن يوليا »استجابت 
بشكل جيد للعالج، لكنها ما زالت تتلقى رعاية 

تخصصية على مدار الساعة«.
ومازال والدها في حالة حرجة حتى اللحظة.
وقالت الطبيبة كريستينا بالنشارد مديرة 
المستشفى »أريد أن أقدم الشكر مرة أخرى 
إلى موظفي المستشفى لتقديمهم خدمات على 
مستوى عال للمريضين على مدى األسابيع 

الماضية«.
وكان سيرغي وابنته يوليا قد نُقال إلى المستشفى 
بعد أن عثر عليهما فاقدين للوعي في مركز 

تسوق في مدينة سالزبري.
وتعاملت الشرطة مع الحادث على أنه 

شروع في القتل.
واتهمت الحكومة البريطانية الدولة الروسية 
بالمسؤولية عن محاولة القتل، وهو ما تنفيه 

روسيا.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إنه جرى التعرف على 
المادة الكيماوية التي استخدمت 
ضد األب وعرف أنها طورت مع 
مجموعة من غازات األعصاب 

األخرى في روسيا.
وقررت الحكومة البريطانية طرد 
23 دبلوماسيا روسيا بوصفهم 
»ضباط استخبارات غير ُمعلنين«.
كما ألغت دعوة لوزير الخارجية 
الروسي لزيارة لندن، وقالت إن 
العائلة المالكة لن تحضر كأس 
العالم في وقت الحق من هذا العام 

كما كان مقررا.
وبدورها، انضمت الواليات المتحدة 

ونحو 20 دولة أوروبية وكذلك أستراليا إلى 
بريطانيا في قرار طرد دبلوماسيين روس.

واتهمت الحكومة الروسية الدول التي اتخذت 
قرارات بإبعاد دبلوماسييها بـ«اتباع« بريطانيا 

»بشكل أعمى«.
وشددت الخارجية الروسية في بيان على أن 
روسيا »العالقة لها بالهجوم على سكريبال«.



  قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي 
آيزنكوت إن إسرائيل ستنشر أكثر من مئة قناص 
لديهم أوامر بإطالق الرصاص الحي في حال تعرض 

حياة اإلسرائيليين للخطر.
وذكر آيزنكوت في تصريحاته لصحيفة »يسرائيل 
هيوم«: »إذا كان الفلسطينيون يعتقدون بأنهم سينظمون 
مسيرة وبأنها ستعبر السياج الحدودي في غزة ويفكرون 

بالسير داخل أراضينا، فهم واهمون«.
ووفقا لصحيفة »يديعوت أحرونوت«  ذكر آيزنكوت 
أن »جزءا كبيرا من الجيش سيتم وضعه هناك«، 
من  معظمهم  قناص،   100 من  أكثر  أن  وأضاف 

»الوحدات الخاصة«، سيتمركزون في المنطقة.
ونفى استعداد إسرائيل لمواجهة حماس قائال« من 
الحالي على  الواقع األمني  الحفاظ على  مصلحتنا 
األقل حتى نهاية العام، لتمكين استكمال البنى التحتية 

الدفاعية لمواجهة األنفاق«، 
في إشارة إلى األنفاق التي 
ببنائها  حماس  حركة  تقوم 
للتسلل إلى داخل األراضي 

اإلسرائيلية«.
وصرح آيزنكوت في مقابالت 
منفصلة مع أبرز الصحف 
اليومية العبرية في إسرائيل 
أنه أعطى أوامر بتنفيذ أكثر 
من ألف عملية »سرية« خارج 
البالد ، وصفت الدولة اليهودية 

بأنها »ال تقهر«.
وأضاف أنه ال ينوي العمل 

بالسياسة بعد انتهاء فترة واليته. كما فعل أسالفه سابقا.
وأنهى تصريحاته محتفيا بذكرى »قيام الدولة« قائال 

إنه: »في عامها السبعين، تتمتع دولة إسرائيل بتوازن 
إستراتيجي متقدم يتمتع بمزايا هائلة على أعدائها«، 
مضيفا أن »إسرائيل ابنة السبعين عاما ال تقهر«.

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

حتية إىل الشعب 
املصري العظيم 

  خرج الشعب المصري بكل طوائفه ليدلي بصوته 
الوطنية  في  درساً  ليعطي  القادم  رئيسه  انتخاب  في 
والحب لهذا البلد العظيم فكانت المشاهد التي رأيناها 
في نشرات األخبار ومن خالل الفيديوهات المصورة 
توجيه  البلد والبد من  الشعب وبهذا  بهذا  الفخر  تثير 
العالم  وأبهرت  أدهشت  التي  المصرية  للمرأة  الشكر 
قدمت  التي  فهي  البلد  لهذا  تقدمه  وبما  قدمته  بما 
بل  تتهكم  أن  دون  الوطن  لهذا  فداءاً  وأبنها  زوجها 
استعداد  على  وأنها  أبنها  باستشهاد  تتفاخر  تراها 
في  يحدث  هذا  كل  لمصر  فداءاً  أبنائها  كل  بتقديم 
العظيم  وخصوصاً  البعض على جيشنا  يتهكم  حين 
ويتهكمون  أبريل  بوك و6  والفيس  يناير   25 شباب 
لجان  إلى  يذهبون  الذين  والمرضي  السن  كبار  على 
أحتفل  لقد   . الصعبة  الصحية  االنتخاب رغم حالتهم 
فكما  بالبارحة  اليوم  اشبه  وما  بإنتخابهم  المصريون 
في  السيسي  الرئيس  إنتخابهم  بعد  المصريين  أحتفل 
عام 2014 يعودون اليوم ليحتفلوا وفي اعتقادي سر 
يصفعون  أنهم  يشعرون  أنهم  هو  المصريين  سعادة 
اإلخوان  جماعة  قبلهم  ومن  وقطر  وتركيا  الغرب 
إلنتخاب  ينزل  لم  المصري  فالشعب  المسلمين 
والبناء  االستقرار  في  يطمع  نزل ألنه  إنما  السيسي 
والرخاء وألنه يعرف كل المؤامرات التي تحاك على 
أبنائه  لدماء  منهم  وفاءاً  المصريين  نزل  كذلك  بلده  
الذين استشهدوا من أجل أن يعيش  الضباط والجنود 
هذا الشعب ومن أجل أن يبقى هذا الوطن فاألشخاص 
زائلون والباقي هو الوطن . وبعد ان يدلي المصريون 
فوز  متأكدون من  كنا  وإن  التصويت  نتيجة  سننتظر 
الرئيس السيسي ليبدأ أربعة سنوات جديدة مع الشعب 
المصري مملؤة باألمل والعمل والبناء واثقين في هللا 
وفيه وفي قدرته في أن يقي مصر من كل شر ومن 
في مزيد  آملين معه  بأمنها  يعبث  أن  يحاول  كل من 
من الديمقراطية و إعطاء فرص أكثر للشباب والعمل 
أفكارهم  من  واألستفادة  الحكم  في  إدماجهم  على 
أن  بدون  الديمقراطية  ممارسة  كيفية  في  ورأيهم 
ندمر هذا الوطن . وأرجو أن تكون األربع السنوات 
والصحة وكل مرافق  بالتعليم  للنهوض  فترة  القادمة 
تجعلهم  بحيث  بها  العالمين  كل  أجور  ورفع  الدولة 
في  دور  المصري  للبرلمان  كما  يحييوا حياة كريمة 
إثارة  يحاول  لكل من  الرادعة  السريعة  القوانين  سن 
العادل  المصري  للقضاء  وإيجاد حل  الطائفية  الفتنة 
يمتد لسنوات  أحياناً  الشديد والذي  البطء  يعيبه  ولكن 
وسنوات دون أن يأخذ المظلوم حقه بل وأحياناً يموت 
آمال  أن   . منه  ُسلب  ما  ويسترد  حقه  يأخذ  أن  قبل 
المصريين في هللا وفي رئيسهم عبد الفتاح السيسي ال 
حدود لها ويا سيادة الرئيس أنت أعلم أكثر مني بقدرة 
التي  المصريين  وبعقول  العطاء  علي  المصريين 
ممكن أن تحقق المستحيل كل هذا إذا وجدوا ووثقوا 
وآمال وطنهم مصر  آمالهم  لتحقيق  يقودهم  من  في 
لتحقيق  ويعينك  فليوفقك هللا  الثقة   لهذه  أهل   وأنت 

آمال كل المصريين .     

youssef.zemokhol@yahoo.com
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نشر 100 قناص على حدود غزة.. اجليش االسرائيلي يأمر جنوده باطالق 
النار على مسرية العودة

روسيا تقول إنها سرتد باملثل على طرد الغرب لدبلوماسيني

ترامب يعطي إشارة إجيابية بشأن احملادثات مع زعيم كوريا الشمالية

موسكو تستجيب طلب أنقرة تسريع تسليمها صواريخ »أس 400«

الطرد  بالمثل على  إنها سترد  قالت روسيا يوم األربعاء     
الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية فيما يتصل بتسميم 
السابق سيرجي سكريبال في مدينة  الروسي  المزدوج  العميل 

سالزبري البريطانية.
وتحول نزاع بين لندن وموسكو، بعد أن اتهمت بريطانيا روسيا 
باستخدام غاز األعصاب في تسميم سكريبال وابنته، إلى عملية 
توبيخ جماعية دولية للكرملين، مع طرد بعض الحكومات الصديقة 

لموسكو لدبلوماسيين روس.
وانضمت سلوفاكيا ومالطا ولوكسمبورج إلى القائمة يوم األربعاء 
حيث استدعت تلك الدول سفراءها لدى موسكو للتشاور فيما قالت 
جمهورية الجبل األسود إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا. وترتبط 
الجبل األسود، وهما عضوان في حلف  سلوفاكيا وجمهورية 
شمال األطلسي الذي تتزعمه الواليات المتحدة، بعالقات تقليدية 

وثيقة مع روسيا.
وجاء التحرك األكبر من جانب الواليات المتحدة، التي قالت يوم 
االثنين إنها ستطرد 60 دبلوماسيا روسيا. ويؤثر ذلك سلبا على 
آمال الرئيس الروسي فالديمير بوتين بإقامة عالقة ودية مع الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس االتحاد الروسي وهي موالية 

للكرملين إن روسيا ستقوم بالرد على تلك التحركات.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن ماتفيينكو قولها ”بدون شك، فإن 
روسيا، ووفقا للتقاليد الدبلوماسية، سترد بشكل مماثل وستراعي 

التناسب فيما يتعلق بأعداد الدبلوماسيين“.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي 
إن طائرة عسكرية روسية، وللمرة األولى منذ  قوله  شويجو 
الحرب البادرة، قامت برحلة تدريبية عبر القطب الشمالي إلى 

أمريكا الشمالية.
وال توجد دالئل حتى اآلن على أن 
الرحلة ترتبط بالمواجهة الروسية مع 
الغرب. وتجري البحرية األمريكية 
تدريبا لمدة خمسة أسابيع في منطقة 

القطب الشمالي.
في المجمل، سيعود ما يزيد عن 
البالد  مئة دبلوماسي روسي إلى 
من دول تتنوع من الدنمرك وحتى 
أكبر عملية طرد  في  استراليا، 
غربية لدبلوماسيين روس منذ ذروة 

الحرب البادرة.
وتنفي موسكو وقوفها وراء الهجوم 
على سكريبال وتقول إن خصومها 
الهجوم إلثارة حملة  يستخدمون 

مناهضة لروسيا.
وُعثر على سكريبال )66 عاما( 
كان ضمن  وهو عميل مزدوج 
اتفاق لمبادلة الجواسيس في عام 

2010 وذهب لإلقامة في انجلترا، ويوليا سكريبال )33 عاما( 
فاقدي الوعي على مقعد بمركز تجاري في مدينة سالزبري يوم 
الرابع من مارس آذار. وما   زاال يرقدان في حالة مرضية حرجة 
في مستشفى جراء الهجوم الذي تقول السلطات البريطانية إن غاز 
األعصاب نوفيتشوك الذي يرجع إلى الحقبة السوفيتية اُستخدم خالله.

وطردت روسيا بالفعل 23 دبلوماسيا بريطانيا، في رد مماثل على 
طرد بريطانيا العدد نفسه من موظفي السفارة الروسية في لندن.

وفي تصعيد للحرب الكالمية القاسية بين موسكو ولندن، أثارت 
وزارة الخارجية الروسية احتمال أن تكون المخابرات البريطانية 

قامت بتسميم سكريبال وابنته.
وقالت الوزارة في بيان ”إذا لم تقدم أدلة مقنعة بخالف ذلك للجانب 
الروسي فإننا سنعتبر أننا نتعامل مع محاولة تستهدف حياة مواطنينا“.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء عن نائب وزير الخارجية 
سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو ستقيّم مستويات عداء واشنطن 
ولندن لروسيا قبل أن تقرر كيفية الرد على طرد دبلوماسيين روس.

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قال    
يوم األربعاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونج أون يتطلع للقائه، مما يشير إلى أن 
الزعيم  بين  المزمعة  التاريخية  المحادثات 
الجمهوري  والرئيس  المعزول  اآلسيوي 

ستمضي قدما.
وقال ترامب على تويتر ”تلقيت رسالة الليلة 
الماضية من الرئيس الصيني شي جين بينغ 
بأن اجتماعه مع كيم جونج أون مضى بشكل 

جيد للغاية وإن كيم يتطلع للقائي“.
وغرد ترامب قائال أيضا ”أتطلع قدما إلى 

اجتماعنا!“.
وبعد تكهنات استمرت يومين، أعلنت الصين 
يوم األربعاء أن كيم زار بكين واجتمع مع 
شي، الذي حصل على تعهد من كيم بنزع 
السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

والزيارة هي أول رحلة خارجية معروفة 
ويعتقد   ،2011 عام  السلطة  توليه  منذ  له 
مع  قادمة  إعداد الجتماعات  أنها  محللون 

كوريا الجنوبية والواليات المتحدة.
وقال البيت األبيض يوم الثالثاء إن الصين 

أطلعت ترامب على االجتماعات 
وإن التعهد بنزع السالح النووي 
حملتنا  أن  على  جديد  ”دليل 
بممارسة أشد الضغوط تهيئ 
للحوار مع  المناسبة  األجواء 

كوريا الشمالية“.
وكتب ترامب على تويتر يوم 
األربعاء ”على مدار سنوات 
وعبر العديد من اإلدارات، قال 
الجميع إن السالم ونزع السالح 
من شبه الجزيرة الكورية لم 
احتماال صغيرا.  حتى  يكن 
بأن  جيدة  فرصة  هناك  اآلن 
بما هو  أون  كيم جونج  يقوم 

صواب لشعبه ولإلنسانية“.
الشهر  من  سابق  وقت  وفي 
العالم  ترامب  فاجأ  الجاري، 
مع  االجتماع  بالموافقة على 
كيم في مكان وموعد سيجرى 

تحديدهما. وقال رئيس مكتب األمن الوطني 
اجتماع على  أول  إن  الجنوبية  كوريا  في 

اإلطالق بين الرئيسين األمريكي والكوري 
الشمالي سيعقد في مايو آيار لكن تفاصيل 
البيت  وقال  تعلن،  لم  المحتملة  المحادثات 

كوريا  أوفت  إذا  هذا سيحدث  إن  األبيض 
الشمالية ”بعدة وعود“.

  أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء 
يوم األربعاء، اتصاال هاتفيا بالمستشارة األلمانية، أنغيال 
ميركل، اتفقتا خالله على “التصدي معا للعدوان الروسي 

المتزايد”.
“رئيسة  أن  بيان،  في  لماي،  اإلعالمي  المكتب  وذكر 
الوزراء بدأت المكالمة بشكرها للمستشارة األلمانية على 
دعم بالدها الوثيق لبريطانيا والتضامن معها على خلفية 

الهجوم، الذي حصل في سالزبوري”.
وأضاف البيان أن “المستشارة ورئيسة الوزراء اتفقتا على 
التصدي  إلى  الرامي  المشترك  العمل  ضرورة مواصلة 

للعدوان المتزايد من قبل روسيا”.
كبيرا  توترا  وبريطانيا  روسيا  بين  العالقات  وتشهد 
على خلفية حادث تسميم العقيد السابق في االستخبارات 
الروسية، سيرغي سكريبال، الذي أدين في روسيا بتهمة 
الخيانة العظمى، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري جنوب 

غرب بريطانيا.
وتقول لندن إنهما تعرضا يوم 4 مارس  لتأثير مادة مشلة 
لألعصاب وتم العثور عليهما وهما في حالة إغماء قرب 
بيتهما في سالزبوري حيث كان يقيم بعد منح لندن اللجوء 
السياسي له، إثر اإلفراج عنه في روسيا في إطار عملية 

تبادل جواسيس بين روسيا والواليات 
المتحدة في العام 2010.

وأعلنت بريطانيا الحقا أن المادة السامة 
تطويرها  تم  “نوفيتشوك”  نوع  من 
بالوقوف  موسكو  متهمة  في روسيا، 
ويوليا  اغتيال سيرغي  وراء محاولة 
سكريبال، فيما نفت الحكومة الروسية 
قطعا االتهامات الموجهة إليها، مشيرة 
إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير 
المادة المذكورة ال في االتحاد السوفيتي 

السابق وال في روسيا.
دبلوماسيا   23 بريطانيا بطرد  وقامت 
أي  تقديم  دون  أراضيها،  من  روسيا 
دالئل تدعم اتهاماتها، كما أنها أعلنت عن 
اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، 
الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 

23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغالق القنصلية 
البريطانية في سان بطرسبورغ ووقف نشاطات  العامة 
مؤسسة “المجلس البريطاني” الثقافية الحكومية في روسيا.

وأعلنت معظم دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

عن تضامنها مع بريطانيا على 
خلفية هذا الحادث وطردت أكثر 
من 100 دبلوماسي روسي، 

بينهم 4 من ألمانيا.

السودان ميدد وقفا إلطالق النار مع متمردين حتى يونيو

جنبالط: »ال أحبذ أي 
ضربة أمريكية ضد 

النظام السوري«

جملس األمن يدين إطالق 
احلوثي للصواريخ 

الباليستية

  ذكرت وكالة السودان لألنباء )سونا( ن الرئيس السوداني 
عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بتمديد وقف إلطالق 
الصراع  مناطق  في  متمردين  مع  واحد  جانب  من  النار 
الرئيسية الثالث في البالد لثالثة أشهر أخرى تنتهي في 

يونيو حزيران المقبل.
واندلع القتال بين الجيش ومتمردين في منطقتي كردفان والنيل 
األزرق في 2011، حين أعلن جنوب السودان االستقالل.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان وقف إطالق النار بنهاية 
مارس آذار.

وفي أكتوبر تشرين األول، رفعت الواليات المتحدة عقوبات 
اتصاال  السودان وذلك  20 عاما عن  استمرت  اقتصادية 
بالتقدم الذي أحرزته الخرطوم في مجال التعاون في مكافحة 

اإلرهاب وحل الصراعات الداخلية.

  قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني وليد جنبالط 
لبرنامج »حوار« إن المحور الروسي اإليراني ربح بالوقت 
الحاضر في سوريا، لكن المخيف هو أن اآلتي أمريكيا يبشر 
فريق  أي  أحذر  إنني  وأضاف  لبنان،  في  تكون  قد  بمواجهة 
داخلي لبناني من المراهنة على فريق العمل األمريكي الجديد 
المتصلب والمتصهين تحت شعار محاربة إيران أو نفوذ حزب 
هللا في لبنان. وعن االنتخابات البرلمانية المرتقبة في لبنان قال 
جنبالط إنها لن تحقق طموحات اللبنانيين الذين يريدون التغيير 
نحو األفضل، فهو ليس مرشحا لكنه أراد التغيير وفق التقليد 
من خالل ترشيح ابنه تيمور، كما قال ليكون هناك استمرار 
للبيت السياسي الجنبالطي ألن لبنان لن يستقيم إال بعد خروجه 

من الدوامة الطائفية.

  أدان أعضاء مجلس األمن بأشد العبارات الممكنة إطالق 
فيها  بما  سعودية  مدن  على  باليستية  لصواريخ  الحوثيين 

العاصمة الرياض.
وحذر أعضاء مجلس األمن من إعالن الحوثيين نيتهم مواصلة 

هذه الهجمات ضد السعودية وضد دول أخرى في المنطقة.
توريد  لحظر  كامل  تطبيق  إلى  االعضاء  الدول  جميع  ودعا 
فيها  بما  األسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس األمن 
القرار رقم 2216، وأعربوا في هذا الصدد عن عميق قلقهم 

بشأن انتهاك هذا الحظر.
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الوليد بن طالل يتنازل 
عن حصته يف توزيعات 
أرباح اململكة القابضة

  قالت شركة المملكة القابضة السعودية في إفصاح للبورصة 
يوم الخميس إن رئيس مجلس إدارتها األمير الوليد بن طالل 
تنازل عن كامل حصته من توزيعات األرباح النقدية السنوية 

المقترحة للشركة.
الوليد، أشهر رجال األعمال  وجرى إطالق سراح األمير 
بالسعودية، يوم 27 يناير كانون الثاني بعد احتجازه في فندق 
ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لمدة ثالثة شهور في إطار 
حملة على الفساد أطلقها ولي العهد األمير محمد بن سلمان.

وقال البيان ”تنازل رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي 
األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هلله 
لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون لاير سعودي من حصته 
من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هلله 
لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون لاير سعودي )79.8 

مليون دوالر( من حصته من األرباح الربعية“.

على  موافقتها  الخميس،  يوم  الكرواتية،  الحكومة  أكدت   
عرض إسرائيلي بتوريد 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف-

16" إلى قواتها الجوية.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، كان مجلس الدفاع الوطني 
الكرواتي أوصى هذا األسبوع بقبول صفقة شراء 12 طائرة 

مستعملة من القوات الجوية اإلسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خالل اجتماع لمجلس 
الوزراء: "سنكون قادرين على استخدام هذه الطائرات لمدة 
25 عاما على األقل. وستبلغ تكلفة شرائها على أقصى تقدير 
50 مليون دوالر سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة".

وتنافست إسرائيل مع عدد من البلدان التي طلبت منها كرواتيا 
العام الماضي التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد الطائرات 

المقاتلة.
وكانت وسائل إعالم محلية ذكرت أن شركة ساب السويدية 
هي أكثر المنافسين جدية إذ عرضت مقاتالت جرين الجديدة 

لكن بسعر أعلى بكثير.
وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال األطلسي في 2009 وإلى 
حاليا  الجوية  قواتها  وتعتمد   ،2013 في  األوروبي  االتحاد 

على مقاتالت ميج 21 القديمة.

إسرائيل جتد مشرتيا جديدا 
لطائراتها  املستعملة
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بقلم: علي عبيد

حصاد العاصفة
    صادف الخامس والعشرون من شهر مارس، مرور ثالث 
اليمن. وهي  الحزم« في  سنوات على بدء عمليات »عاصفة 
مناسبة نقف عندها لحساب المكاسب التي حققها التحالف العربي، 
بقيادة المملكة العربية السعودية، وإلى أي مدى كانت هذه العملية 
ضرورية للحد من تدهور األوضاع في المنطقة، ومنع الحوثيين 
من بسط نفوذهم الكامل على أرض اليمن، وتقليم أظافر النظام 
يتمدد دون رادع، ويجاهر بسيطرته على  الذي كان  اإليراني، 
أربع عواصم عربية، من بينها صنعاء التي احتلها الحوثيون في 
شهر سبتمبر من عام 2014. لن نتطرق إلى تفاصيل ما حدث 
في اليمن، منذ أن بدأ زحف الحوثيين لالستيالء على السلطة، ألن 
هذا معروف للجميع، لكننا سنتساءل: ما الذي كان سيحدث لو أن 
التحالف العربي لم يتدخل لتغيير مسار األحداث، ووضع حد لتغّول 
إلى إحكام  الساعية  إيران  المدعومين والموجهين من  الحوثيين 
قبضتها على اليمن، مثلما أحكمتها على عواصم عربية أخرى، 
وأصبحت صاحبة القرار فيهـا، أو شريكة فيه على األقل، وغدت 
تجاهر بنفوذها في هذه الدول، وتقول إنها في طريقها إلى السيطرة 

على عواصم أخرى، كي تكتمل هيمنتها على المنطقة العربية؟
الخبراء  ال شك أن ما كان سيحدث خطير، يتجاوز توقعات 
والمحللين، ألن الهدف الذي أفصح عنه المسؤولون اإليرانيون، 
وهم في قمة نشوتهم بانتصاراتهم، لم يكن تلك العواصم األربع 
فقط، وإنما مكة المكرمة، العاصمة الدينية والروحية لكل المسلمين 
إلى هذا حيدر مصلحي، وزير االستخبارات  ألمح  العالم.  في 
السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، وأكد أن  اإليراني 
»إيران تسيطر فعاًل على أربع عواصم عربية كمال قال رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو«. وأكد أن »الثورة اإليرانية 
ال تعرف الحدود« وأن »جماعة الحوثيين في اليمن هي إحدى 
نتاجات الثورة اإليرانية«. وهذه ليست المرة األولى التي تصدر 
إيران حول  قادة سياسيين وعسكريين في  فيها تصريحات عن 
توسع نفوذهم في المنطقة العربية بواسطة الجماعات والميليشيات 
الطائفية التابعة لطهران، فقد سبقه الجنرال حسين سالمي، نائب 
قائد الحرس الثوري اإليراني، حين قال إن »المسؤولين في إيران 
لم يكونوا يتوقعون هذا االنتشار السريع للثورة اإلسالمية خارج 
الحدود، لتمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين والبحرين 
واليمن وأفغانستان«. وفي هذا االتجاه جاءت تصريحات مستشار 
الرئيس اإليراني لشؤون األقليات علي يونسي، التي اعتبر فيها 
العراق »عاصمة المبراطورية إيران الجديدة« على حد زعمه. 
وكان نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني اللواء 
إسماعيل قاءاني، قد قال هو اآلخر، إن »إيران مستمرة بفتح بلدان 
المنطقة، وإن الجمهورية اإلسالمية بدأت بسيطرتها على كل من 
أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين، وإنها تتقدم اليوم في نفوذها 

في بقية بلدان المنطقة«.
كل هذه التصريحات من مسؤولين إيرانيين، لهم مكانتهم ونفوذهم 
في صنع القرار، تجعل من تحرك التحالف العربي لوقف التمدد 
اإليراني في اليمن ليس مبررا فقط، وإنما ضروريا، فإلى أي مدى 
استطاع التحالف أن يحقق هدفه، وما هي المكاسب التي أحرزها 

خالل السنوات الثالث الماضية؟
ثمة أهداف كثيرة تحققت، وليس هدفا واحدا، وأول هذه األهداف 
هو استعادة الشرعية في اليمن، حيث أصبحت الدولة تسيطر اليوم 
على %85 من األراضي اليمنية. وهذا هدف ما كان سيتحقق لوال 
»عاصفة الحزم« التي كانت قرارا شجاعا وصائبا، كبح التهديد 
اإليراني لألمن اإلقليمي، ومنع العدوان على شبه الجزيرة العربية، 
وقلص من سيطرة جماعة الحوثي التي تديرها وتمولها إيران، 
وتعتبرها الذراع القوي لها في اليمن، تماما كما هو »حزب هللا« 
ذراعها القوي في لبنان، ناهيك عن أذرعتها القوية األخرى في 
العراق وسوريا وفلسطين، وفقا لتصريحات قادتها ومسؤوليها. 
ليس هذا هو المكسب الوحيد فقط، فثمة مكاسب أخرى حققتها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل التحالف الذي كونته مع 
المملكة العربية السعودية ودول شقيقة، منها أن دولة اإلمارات 
أثبت أنها قوة عسكرية قادرة على حماية المكتسبات وضمان أمن 
أمنها ومكتسباتها،  قادرة على حماية  أنها   أثبتت  المنطقة، كما 
ولديها من اإلمكانات العسكرية ما يمكنها ن ردع أي تهديد ألمن 
اليمن محل  المنطقة، فقد أصبح الجهد العسكري اإلماراتي في 
تقدير لدى دول العالم، لما أظهرته القوات اإلماراتية من احترافية 
قتالية تضاهي أعرق وأكبر الجيوش العالمية. كما أظهرت هذه 
قيادته، وذلك  التفاف شعب دولة اإلمارات حول  الحرب مدى 
أنها حكيمة  التي ثبت  القيادة  لقرارات  الشعب  تقبل  من خالل 
التي  التضحيات  المناسب، ومن خالل  الوقت  تأتي في  دائما، 
قدمتها القوات المسلحة اإلماراتية في اليمن، والشهداء الذين لبوا 
لنداء  تلبية  اليمن،  بأرواحهم من أجل نجدة األشقاء في  ضحوا 
الواجب، وحماية ألمنهم القومي، ومن خالل تقبل أسر الشهداء 
لهذه التضحيات، واستعدادهم لتقديم المزيد من أبنائهم، القتناعهم 

بأن في هذا مصلحة للوطن واألمة.
فقد شن  الحزم،  الوحيد لعاصفة  الهدف  الحوثيون هم  ولم يكن 
التحالف العربي، والقوات اإلماراتية خاصة، حرباً ال هوادة فيها 
ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات اإلرهابية األخرى في اليمن، فتم 
إضعاف تنظيم القاعدة إلى حد كبير، وتراجعت قوته القتالية، ولم 
يعد يشكل تهديداً للعالم الخارجي، بل أصبح يصارع من أجل البقاء 
فقط. لهذا نقول إن حصاد ثالث سنوات من »عاصفة الحزم« 
الزحف اإليراني  أمام  لم يعد ممهدا  الطريق  كبير، وأهمه أن 
على المنطقة، كما كان اإليرانيون يخططون، فقد أصبح لنا درع 

وسيف، وهذا هو المكسب األكبر.

aliobaid4000@yahoo.com
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فرنسا قد تعزز دورها يف حماربة الدولة اإلسالمية بسوريا

  القاهرة/ كلودين كرمة:  أغلقت مراكز االقتراع أبوابها في االنتخابات 
الرئاسية في مصر التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية واليته عبد الفتاح السيسي 

ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وكان من المقرر إغالق اللجان في الساعة الثامنة مساء 
بالتوقيت المحلي “السابعة بتوقيت غرينتش” ولكن الهيئة 
الوطنية لالنتخابات قررت تمديد عملية التصويت لمدة 

ساعة واحدة إضافية.
لمدة  التصويت  تمديد عملية  بأن  الهيئة  وصرح رئيس 
ساعة إضافية، يأتي في “ضوء كثافة إقبال الناخبين على 
لجان االقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية رغبة منهم 
في اإلدالء بأصواتهم، فضال عن سوء األحوال الجوية 
في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم 

ومنحهم الفرصة كاملة لإلدالء بأصواتهم”.
و أكدت الهيئة أنها ستعمل على “تطبيق أحكام القانون 
فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون 

عن اإلدالء بأصواتهم”.
وفي مؤتمر صحفى بمقر الهيئة، قال المستشار محمود 
الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات والمتحدث 
باسم الهيئة، إن الهيئة “ستُحاسب وسائل اإلعالم المروجة 
للشائعات، وإن غرامة عدم التصويت منصوص عليها 
فى القانون ولم تستحدثها الهيئة، وبحسب القانون فإن 

كل من يتخلف يُعاقب بغرامة 500 جنيه”.
ويواجه السيسي )63 عاما( الذي انتخب لوالية اولى في 
العام 2014 بأغلبية %96،9 من أصوات المقترعين. 

منافسا وحيدا هو موسى مصطفى موسى )65 عاما( وهو سياسي غير معروف 
يترأس حزب الغد الصغير منذ العام 2011 ولم يكن يخفي دعمه للرئيس المصري.

  قال مصدر في الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة 
إن فرنسا قد تزيد وجودها العسكري لمساعدة 
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة 
تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا، وحذر من 
إلى مدينة تسيطر عليها  تقدم قوات تركية  أن 
سيكون  أكراد  مقاتلين  من  مدعومة  فصائل 

”غير مقبول“.
ويتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
النتقادات في فرنسا بشأن استجابته تجاه عملية 
حماية  وحدات  مسلحي  تركية ضد  عسكرية 
إنه  له  يقول خصوم  حيث  الكردية،  الشعب 

تخلى عن األكراد.
وتشكل الوحدات جزءا كبيرا من قوات سوريا 
الديمقراطية، التي تعد جزءا أساسيا في استراتيجية 

التحالف لهزيمة التنظيم المتشدد.
وبعد لقاء ماكرون يوم الخميس ألول مرة مع 
وفد من قوات سوريا الديمقراطية، يشمل حزب 
االتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السياسي 
ومسؤولين  الكردية،  الشعب  حماية  لوحدات 
مسيحيين وعربا، قال مسؤول كردي كبير إن 
إلى  القوات  المزيد من  ماكرون تعهد بإرسال 
المنطقة في إطار جهود التحالف، وتقديم مساعدات 

إنسانية و“التوسط“ بين األكراد وأنقرة.
وقوبل ذلك برد غاضب من أنقرة، حليفة فرنسا 
في حلف شمال األطلسي، والتي تعتبر وحدات 
العمال  لحزب  امتدادا  الكردية  الشعب  حماية 
الكردستاني المحظور بعد أن شن حملة تمرد 

على الدولة منذ عقود.
وقال مصدر الرئاسة الفرنسية للصحفيين لتوضيح 
تصريحات المسؤول الكردي إن باريس تلمس 
خطر عودة تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال 
التنظيم مع  شرق سوريا، وستواصل محاربة 

قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف ”ال تتوقع فرنسا أي عملية عسكرية 
في شمال سوريا خارج  األرض  جديدة على 
عمليات التحالف الدولي ضد الدولة اإلسالمية“.
استشعر  إذا  ”)لكن(  تفصيل  دون  قائال  وتابع 
الرئيس أننا نحتاج، من أجل تحقق أهدافنا ضد 
الدولة اإلسالمية، فترة من الوقت لتعزيز تدخلنا 

العسكري فسنفعل ذلك لكن داخل اإلطار القائم“.
وقال مسؤول تركي كبير يوم الجمعة إن تعهد 
في  االستقرار  تحقيق  على  بالمساعدة  فرنسا 
منطقة بشمال سوريا تسيطر عليها قوات يقودها 
األكراد يصل إلى حد دعم اإلرهاب وقد يجعل 

من فرنسا ”هدفا لتركيا“.
وكان ماكرون قال في ديسمبر كانون األول إنه 
يتوقع انتهاء الحملة التي تستهدف تنظيم الدولة 

اإلسالمية في سوريا في فبراير شباط.
للرئيس  تصريحات  بشأن  سؤال  على  وردا 
األمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه قد يسحب 
القوات األمريكية من سوريا ”قريبا جدا“، قال 
المصدر إن باريس لم تتسلم حتى هذه المرحلة 

أي طلب رسمي إلرسال تعزيزات.
المتحدة،  الواليات  وقدمت فرنسا، شأنها شأن 
السالح والتدريب للفصيل المسلح الذي تقوده 
وحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد 

الدولة اإلسالمية، ولديها عشرات من أفراد القوات 
الخاصة في المنطقة، األمر الذي أغضب تركيا.
واجتاحت تركيا مدينة عفرين في شمال سوريا 
األسبوع الماضي وهددت مرارا بمد عملياتها 
أبعد نحو الشرق إلى منبج التي تسيطر عليها 
قوات سوريا الديمقراطية وحيث تتمركز القوات 

األمريكية.
وقال مكتب ماكرون يوم الخميس إن الرئيس 
األتراك وقوات  بين  التوسط  الفرنسي عرض 
سوريا الديمقراطية، التي قال المكتب إنها نأت 

بنفسها عن حزب العمال الكردستاني.
وقال المصدر، في رد على وابل من التصريحات 
الغاضبة من أنقرة يوم الجمعة ”سنواصل الحوار 
إيجاد  مع تركيا فهي شريك مهم وأساسي في 

حل للحرب األهلية السورية“.
لكنه حذر مع ذلك من أن أي تقدم عسكري تركي 

إلى منبج سيكون ”غير مقبول“.

     رحل العالم العنيد، الرجل الذي 
عاند المرض والموت واإلعاقة،  وامتلك 
الكون الواسع وهو قعيد كرسيه المتحرك، 
في بداية الستينات عندما اصيب بمرض 
ضمور العضالت الجانبي، تنبأ األطباء 
أنه لن يصمد أكثر من ثالث سنوات، 
ولكنه لم يستسلم لسطوة الموت إال بعد 
حوالي خمسين عاما، ستيفن هوكينج كان 

يسعده أن يقول أنه ولد بعد ثالثمائة عام 
في اليوم  نفسه الذي مات فيه جاليليو، 
فقد ولد في 8 يناير عام 1942، وعلينا 
أن نتخيل كيف كان سيتصرف إذا عرف 
أنه سيموت في 14 مارس عام 2018 
اليوم نفسه الذي ولد فيه البرت اينشتين 
منذ مائة وثالثين عاما، ربما اليعرف 
الكثيرون ماذا قدم ستيفن هوكينج للعلم، 
ولكنهم يعرفون قصة صراعه العنيد مع 
المرض، وقد ركز الفيلم الذي أنتج عن 
حياته بعنوان »نظرية كل شيء« على 
ذلك المزيج من العناد واالصرار الذي 
كان هذا الرجل يتمتع به، كما أن كتابه 
الشهير »مختصر تاريخ الزمن« الذي 
صدر1988 حقق أكبر المبيعات وقرب 
للناس فكرة الكون الذي نعيش فيه وعن 

نظريات الفيزياء المعاصرة لتفسيره.
إذا كانت توقعاتك  يقول هوكينج: » 
تقارب الصفر، فستكون ممتنا ألي 
شيء تحصل عليه«، كان المرض قد 
قطع عليه طريق األمل في أن يعيش 
لنفسه  لم يدع  حياته كإنسان طبيعي، 
مجاال للتذمر أو الغضب، كان صغيرا 
عندما بدأ يتعثر ويسقط من تلقاء نفسه، 
وعندما عرضه والداه على االطباء 
بدايات هذا المرض، ولكن  اكتشفوا 
جسده كان مازال متماسكا، لم يبدأ في 
االنهيار إال في الواحد والعشرين من 
عمره، قبل أن يقدم رسالة الدكتوراه إلى 
جامعة كمبريدج، بدأ  الضمور يزحف 
على عضالته، كل تطور يترك خلفه 
شلال دائما، يفقد القدرة على الحركة، 
لم يعد يتحرك  الكالم،  القدرة على  ثم 
في جسده إال عينين يقظتين وعقال ال 
التفكير، ولكن مثلما دخل  يكف عن 
المرض إلى حياته كقدر حتمي، جاء إليه 
الحب ايضا كلمسة من الدفء واألمل، 
تعرف على زميلته في الجامعة »جين 
وايلد« التي آمنت به، وظلت خلفه منذ 
اللحظة األولى، كان يمر بمرحلة من 
اليأس العميق، بعد أن اكد له االطباء 
أمامه إال سنوات ثالث قبل  انه ليس 
أن تنهار كل وظائف جسده، ولم يجد  
الرسالة، »  فائدة في مواصلة اعداد 
كنت سأترك كل شيء، واقضي  أيامي 
األخيرة وأنا استمع لموسيقى فاجنر« 
ولكن جين أصرت على أن يتجاوز 
اليأس ويقدم اطروحته، رأت  لحظة 
فيها لمحة من عبقريته، خاصة وأنها 
تدور حول النظرية النسبية عند اينشتين، 
ولم تتجاوزها فقط ولكن حطمتها أيضا، 
وبعد ذلك لم تتزوجه جين فقط ولكنها 

انجبت منه ثالثة ابناء ايضا.
كان ستيفن هوكينج  يرى الكون بمنظور 
جديد، واثبت كل ذلك نظريا بالمعادالت 
الرياضية، ولكن جسده كان يخونه، 
بالشلل وظل يرفض   وعندما اصيب 
المتحرك، كان  المقعد  الجلوس على 
يرى بعقله أن الكون ال يكف عن التمدد 
واالتساع، بينما الواقع من حوله يضيق 
ويصبح خانقا، ومرة أخرى تدخلت 
اقتنع  المقعد،  بقبول  زوجته واقنعته 
لحظتها ايضا أنه ال يستطيع مواصلة 
حياته إال باالعتماد على أحد، كان 
اليستطيع أن يشرب كوبا من الماء إال 
ويسقط نصفه على نفسه، واصبح من 
الصعب أن يصل إلى مكان عمله في 
إلى منحدر  الجامعة، كان في حاجة 

المتحرك،  خاص يسير عليه بكرسيه 
ولم يكن في ميزانية جامعه كمبريدج 
ما يمكنها من انشاءه، وقامت الزوجة 
التبرعات الالزمة  بعمل حملة لجمع 
من اجل اقامة طريق خاص يمكن أن 
يستخدمه كل ذوي االعاقة الذين يدرسون 

في كامبريدج.
ولكن صحة هوكينج استمرت في التردي، 

كان جسده مازال متماسكا حين قبل 
العمل لفترة مؤقتة في جامعة كاليفورنيا، 
ولكن زوجته التي كانت متفانية دوما، 
تهتم به وبالمنزل واألوالد بدأت تحس 
بالتعب، وبنوع من الحرمان، استطاعت 
ان تقنعه بأن يدخل شخص ثالث إلى 
حياتهما، كانت صحبة هوكينج صعبة، 
بسبب الذكاء الحاد والعجز المتواصل لم 
يكن هناك مجال للتفاعل االجتماعي مع 
غيره من الزمالء، وتم األمر بصورة 
اقام معهما احد طلية  طبيعية حين 
الدراسات العليا في الفيزياء، واصبح 
هذا الشخص يتغير كل فترة، وعندما 
عادا إلى انجلترا كان هوكينج قد اصبح 
عاجزا عن الكالم، وبدأ يتنفس بصعوبة 
ويأكل بصعوبة واصبح ايضا عاجزا عن 
االشارة بأصابعه، فقد اصيب بالتهاب 
رئوي حاد، وتوقف عن التنفس، وكان 
الحل احداث ثقبا في قصبته الهوائية، 
وكان هذا سببا في فقدان صوته لالبد، 
لتخفف  الحديثة  التكنولوجيا  وتدخلت 
عنه قليال، قام والتر وولتوس وهو احد 
المبرمجين االفذاذ، كان قد قام بتطوير 
برنامج للتخاطب مع زوجة ابيه التي 
كانت تعاني من نفس العجز،  ووافق 
هوكينج على أن يطبق عليه البرنامج 
نفسه مع بعض التطوير، اصبحت هناك 
كاميرا مسلطة عليه طوال الوقت، تلتقط 
تحركات عضالت وجهه وتحوله إلى 
نبضات الكترونية تتجول بين الحروف 
إلى كلمات،  المختلفة قبل أن تحولها 
اصبح هناك صوتا الكترونيا يعبر عن 
لم يعد شخصا  المشلول،  الجسد  هذا 
واقعيا بشكل أو بآخر، اصبح كائنا 
أسيرا عشرات األسالك والتوصيالت 
لم يكن غريبا  لذا  الخفية،  والنبضات 
الثالث في حياتهما  يأخذ الشخص  أن 
منحن آخر، كانت الزوجة جين قد 
كبتت طموحاتها ومشاعرها طويال، 
الموسيقى والغناء ولم  كانت تهوى 
تجد لها مجاال وسط حياة العالم الجافة، 
ولكنها تعرفت على عازف االرغن في 
إليه،  نفسها تنجذب  الكنيسة،  وجدت 
ولم تشأ ان تفعل شيئا خارج المنزل او 
بعيدا عن اعين زوجها، فقررت اضافته 
إلى المنزل، ولم يكن أمام هوكينج إال 
أن يوافق على تواجده معهما: »بشرط 
آال تتخلين عني، أو تكفين عن حبي«.
من الصعب شرح ماذا اضاف ستيفن 
هوكينج للعلم، ألن فهمي لفيزياء الكون 
قاصر عن ذلك، وألن مصطلحات هذا 
العلم في اللغة العربية ال يسهالن هذا 
األمر، انجاز هوكينج  ليس محسوسا 
على أرض الواقع، ألنه يدور في علم 
الرياضيات المجرد، ويشرح امورا في 
الكون الواسع، مثل نظرية الكوانتم أو 
الثقوب  المنبعثة  من  الطاقة  او  الكم، 
السوداء معارضا بذلك رأي اينشتين، بل 
أنه يقدم تفسيرا جديدا لالنفجار العظيم 
الذي ولد عنه الكون، كما القى الضوء 
العالقة بين الفضاء والزمن وكيف أن 
الكون قابل لالنحناء أو التمدد في حال 
لم يفز ستيفن  المادة والطاقة،  توفر 
هوكينج بجائزة نوبل، ولكنه فاز بالعديد 
من الجوائز العالمية، وكانت ابرز مواقفه 
امتناعه عن  التي تخصنا كعرب هو 
المشاركة في أي مؤتمر تقيمه اسرائيل 

ورفضه الحازم لزيارتها.

بقلم: محمد منسي قنديل

ستيفن هوكينج

انتخابات الرئاسة يف مصر: إغالق مراكز االقرتاع وبدء فرز األصوات
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نتكـلم 
اللغة العربية

الدفاع اجلوي السعودي يعرتض صاروخا باليستيا باجتاه 

بدء إزالة األلغام قرب موقع تعميد املسيح بنهر األردن 
قبل عيد القيامة 

 اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الخميس، صاروخاً بالستياً 
أطلقته ميليشيات الحوثي اإليرانية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة.

وتأتي المحاولة الحوثية الفاشلة الجديدة بعد أيام من اعتراض الدفاع الجوي 
السعودي ثالثة من الصواريخ باتجاه مدينة الرياض، 
وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، 
واثنان باتجاه جازان، وذلك بطريقة عشوائية وعبثية 

الستهداف المناطق المدنية واآلهلة بالسكان.
وآنذاك، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن الصواريخ 
“تم اعتراضها جميًعا وتدميرها وهلل الحمد من قبل 

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي”.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي 
من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت 
استمرار تورط دعم النظام اإليراني بدعم الجماعة 

الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.
واعتبر بيان التحالف حينها أن االعتداء هو تحٍد 

والقرار   )2216( األممي  القرار  لخرق  واضح وصريح 
)2231( بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد 

األمن اإلقليمي والدولي.

   على الضفة الغربية لنهر األردن 
يعتقد  الذي  الموقع  من  مقربة  وعلى 
المسيحيون أن السيد المسيح تعمد فيه 
بدأ خبراء إزالة آالف األلغام من أنقاض 
ثماني كنائس وأراض محيطة بها تركت 

مهجورة قبل أكثر من 50 عاما.
الخيرية  تراست  هالو  منظمة  وقالت 
ومقرها اسكتلندا التي تنظم الحدث إنه 
بمجرد إزالة األلغام المضادة للدبابات 
وغيرها من المتفجرات سيتسنى إعادة 
فتح المجمعات التي تضم كنيسة كاثوليكية 
وسبع كنائس أرثوذكسية شرقية هجرت 

بعد حرب 1967.
والمنطقة الملغومة في الضفة الغربية 
المحتلة تقع على بعد كيلومتر من قصر 
اليهود وهي موقع التعميد الذي تقول 
ألف مسيحي   570 نحو  إن  المنظمة 

زاروه العام الماضي.
اإلسرائيليين  الخبراء  فريق من  وبدأ 
والفلسطينيين والجورجيين، باستخدام 
أجهزة الكشف عن األلغام والحفارات 

مجمع  تطهير  المدرعة،  الميكانيكية 
الكنائس والمنطقة الصحراوية المحيطة 

قبل عطلة عيد القيامة.
وتمتد األسالك الشائكة 
الصدأ  يعلوها  التي 
الطريق  على طول 
المؤدي إلى المنطقة 
مساحتها  تبلغ  التي 
وعلقت  فدانا.   27
من  تحذر  يافطات 
خطر األلغام باللغات 
العبرية واإلنجليزية 
وتقول  لعربية.  وا
منظمة هالو تراست 
تضم  األراضي  إن 
م  غ ل  2600 حو  ن
وعددا غير معروف 
من الذخائر ومخلفات 
الحرب األخرى التي 

لم تنفجر.
كما تقول إن بعض 

الكنائس ربما تكون ملغومة.
للمشروع  تمويالت  المنظمة  وتجمع 
منذ عدة سنوات وقالت في بيان إنها 

تعتزم إكمال العمل في الموقع بحلول 
عيد الميالد.

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر في الدور الثالث )مصعد( 

بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر

تصلح سكن أو مكتب تجاري أو عيادة 
لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال على الرقم 
التالي:

السيد يوسف فؤاد

438 989 1056



. . بيًّة  أ َنْفساً  نفسي  من  جعل  أ ن  أ ريُد  أ
 . . لعربية  ا لبالدات  ا تلك  بُن  ا نا  فأ

؟؟ لعربية  ا للبالد  ئي  النتما أخجُل  ناً  حيا أ
. . عفوية  أخالٌق  وال  دٌب  أ فيها  يبق  لم   

. . نبوية  ُسنًَّة  وال  ناً  قرءا نتبع  ولم 
. . تربوية  ُشَعباً  ُه  سلكنا سلفاً  وال 
. . ليمنى  با ونسرق  ليسرى  با كل  نأ
 . . نخشى  وال  نهتم  وال   . . َبنا  شعو
. . ليمنى  با ونشير  ليسرى  با نشرب 

. . لمثلى  ا لمخلصة  ا لراضية  ا للرعية 
. . وصية  بال  لبر  وا لبحر  ا ورثنا 

. . وعشية  ضحى  بين  لسفح  وا لجبل  وا
. . لبهية  ا لجميلة  ا بشمسه  لوطن  ا ورثنا 
. . ية  لسرمد ا د  باألمجا ريُخ  لتا ا وسيذكرنا 

. . لعربية  ا لكريمة  ا لبالد  ا هي  هذه 
؟؟  لجبلية  ا لحلوى  با ُيْلهيها  من  لخير  با ُكر  تْذ

. . لعروبة  وا لعرب  با عتز  أ كيف  نَت  أ قل 
. . لرجولة  ا فيه  تت  ما بمن  عتز  أ كيف  قل 

. . لعربي  ا لشرف  ا على  لغضبة  ا فيه  تت  وما
. . لعربي  ا لجبل  وا لرمل  وا  ، لعربي  ا ل  لما وا

. . مة  لعما وا لطربوش  با لعربي  ا ا  ذ هو   
. . مة  لنعا ا بتفكير  يعدو  ال  عقله  ل  زا ال 
. . مة  لقما ا جنب  ل  ألزبا ا يرمي  ل  زا وال 
؟؟ . . لسالمة  ا للعرب  لتخلف  با ويرجو 

. . مة  لحما وا لطير  وا لشجر  وا لبحر  ا يقتل 
؟؟ . . مة  لشها وا لعز  ا ا  بهذ ونثرا  شعرا  ويفخر 

؟؟ . . مة  لغما ا لوطن  ا في  يرى  وال  لشمس  با يحلم 
. . لمالمة  ا لجهل  ا عن  تثنيه  وال  للحق  يغضب  ال 

. . مة  لكرا وا لوطن  ا ع  با بعدما  ينمو  فيه 

 تحتفل شعوب العالم جميعا باألم ومؤخرا 
صنعوا لها عيدا لالحتفال واالحتفاء بها لما 
لها الدور الكبير في حياه الشعوب جميعا 
فهي العمود الفقري لنمو اى مجتمع وتقدمه
األلقاب  األم على بعض  وقد حصلت 
الشرفية التي تدل على احترام المجتمع 
)أماإلله( و حمت  نثر  مثل موت  لها 

نسوت)أم الملك(
وأما عن التقاليد الملكية المصرية

فلعبت األم الدور البارز فكانت هي المعبر 
الذي البد أنيعبره الملك لكي يصل إلى 
عرش البالد ،فقد كانت التقاليد  تتطلب 

أن يكون حاكم البالد من أم ملكية
وقد اهتم المصري القديم باألم واألمومة 
في كل شئ في حياته وجسد وصور ذلك 
على التماثيل وداخل المقابر وهناك العديد 
والعديد من النماذج الفنية المصرية القديمة 

التي تحاكى ذلك االهتمام
ووجد ضمن مقابر الدولة الحديثة كثير من 
البرديات التي حوت نماذج من النصوص 

التقليدية لألم في عيدها.
واختاروا لعيد األم آخر شهور فيضان 
النيل عندما تكون األرض الخصبة معّدة 
لبذر البذور- أو بذور الحياة التي تبعث 
الحياة في األرض- وهو شهر هاتور 
في التقويم المصري القديم، وهاتور أو 
الجمال ومعنى  تعبر عن ربة  حتحور 
“حت- حور” مرضعة اإلله “حور”، 
الذي يهب  النيل  لذلك شبهوا األم بنهر 

الحياة والخصب والخير.
مارست األم الدور الطبيعي وبذلت كل 
المناسب ألوالدها  المناخ  لتهيئ  الجهد 
لتحيى حياة سعيدة هانئة ثم جعلت من 
األسرة نسيجا قويا ومتماسكا ومن هذا 
المناخ هيأت المجتمع إلنجاز الحضارة 

الباقية حتى اآلن.
وأضاف: وتصور المصري القديم الكون 
في نظريه الخلق وشبه السماء الربة نوت 
باألم التي تحمل الشمس وتلدها كل يوم 
اليوم تبتلعها وهكذا كل يوم  وفى نهاية 
فكانت األم منذ الوهلة األولى للفراعنة 
مرجعا مهما فى تكوين العقيدة، وكانت 
نوت وايزيس ونفتيس ثم حتحور وغيرها 

مثال على عظم مكانة األم عندهم

 وكانت الربة ايزيس التي أنجبت المعبود 
حورس الذي مثل النظام االجتماعي على 
األرض بعد حكم البشر وهناك الكثير من 
التماثيل التي تصور ايزيس وهى ترضع 
الربة  إلى أن  المعبود حورس، مشيرا 
حتحور ظهرت بصور وخصائص وقدست 
فى أماكن كثيرة وعرفت كربة لألمومة 
والعطاء واندمجت مع إيزيس وقورنت 
فى بالد اليونان بالربة افروديت )فينوس( 
وارتبطت حتحور بالربة األم لما تحمله 
العظيم  الصدر  األنثى مثل  من أشكال 
للربة األم داللة على عميلة الرضاعة 

التى وهبها هللا تعالى لألم.
وحصلت األم على بعض األلقاب الشرفية 
التي تدل على احترام المجتمع لها مثل 
الملك حمت  وأم  اإلله(  )أم  نثر  موت 
نسوت والمفضلة لدى اإلله والمعروفة 

لدى الملك وغيرها.
فكانت هي  البارز  الدور  األم   ولعبت 
المعبر الذي ال بد أن يعبره الملك لكي 
يصل إلى عرش البالد، فقد كانت التقاليد 
تتطلب أن يكون حاكم البالد من أم ملكية

واهتم المصري القديم باألم واألمومة في 
كل شيء في حياته وجسد وصور ذلك 
على التماثيل وداخل المقابر، وهناك العديد 
من النماذج الفنية المصرية القديمة التي 
تحاكى هذا االهتمام وأظهرتها التماثيل 
ترابط  أفراد أسرتها فى  والمناظر مع 
الحب والسعادة، كما  وعليهم عالمات 
أظهرتها أنيقة ورشيقة وفى كامل زينتها 
أن  الفرعونية  النصوص  ويتضح من 
المرأة حظيت بمكانة كبيرة جدا والدليل 
على ذلك التماثيل التى تبين مدى العالقة 
الوثيقة بين الزوج والزوجة مثل تماثيل 
نجم  الثالث وزوجته وسن  أمنحوتب 
وزوجته وأيضا تماثيل أخناتون وزوجته.

 ومن أروع األمثلة على الترابط األسرى 
تمثال القزم سنب وزوجته وهى تجلس 
بجانب زوجها ومن هذه النصوص يتضح 
المرأة في مصر  لعبته  التي  الدور  لنا 
الفرعونية، موضحا أن المرأة فى مصر 
األلقاب منها  اتخذت بعض  الفرعونية 
القابضة على األرضين وجميلة الوجه 

والمشرقة والجميلة والنبيلة.

  كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

مل يعد هناك فرق..

    اصبح ال فرق عندى بين الفرح و االلم ، بين الراحة 
او  السعادة  بين صيحات  والبكاء،  الضحك  بين  والتعب، 
او قصرت فهى مجرد  ..النها ان طالت   الحزن  عبارات 
ايام او حتى لحظات ، وان كانت تمثل فترة من الزمن فهى 

الى زوال و يصبح مكانها فى ملف الذكريات.
ولكننا ال نستطيع ان ننكر ان هذه الذكريات بجملتها تؤثر 
تأثيرا مباشرا او غير مباشر على مستقبلنا ألنه يحفر فى 
اذهاننا وفى اعماقنا ويترك اثارا واضحة سواء بالسلب او 
االيجاب وينعكس هذا بالتأكيد على ردود افعالنا واستيعابنا 
للمواقف من حولنا وتقدير وتقيم االمور واألشخاص على 

حد سواء.
العريضة  الخطوط  يرسم  الذى  هو  فماضينا  وتحديدا 
لمستقبلنا حتى وان استطعنا ان نتحكم فى التفاصيل الدقيقة 
النتائج األخيرة كل على حسب  تعدل فى  ان  يمكن  والتى 
ووفقا  المعطيات  مع  وتفاعله  تفكيره  اسلوب  و  اختياره 
لشخصيته والظروف التى تحيط به والظروف المتاحة له.

انفسنا وضمائرنا عن حياتنا  نفصل  ان  نستطيع  فإننا ال 
السابقة... فإننا ال يمكن ان نميت االنسان القديم ونخلق اخر 
جديد...فكما ان الجرح الغائر يترك اثره عبر السنين كذلك 
فكذلك كل ما غرس فى الوجدان وما حفر فى األذهان ال 
يمكن ان يمحى اثره تماما ..ولكن يمكن ان نداويه او نحاول 
اهتماما..فنتخطى كل ما هو مزعج  نعيره  او ال  ان نخفيه 

ونتغافل عما يمكنه ان يعيق التقدم فى مسيرة الحياة.
او  انفسنا نروى ألبنائنا  االيام نجد  بنا  تقدمت  ولكننا مهما 
ألصدقائنا تجاربنا فى الحياة على اساس النصح واإلرشاد 
او حتى لتوخى الحذر ولكننا مع اننا نحكى مواقف تعرضنا 
لها - ربما منذ الصغر- ولكن ننفعل معها مرة اخرى وكأننا 
او  الفرحة  لنا من مشاعر  تحمل  كانت  ما  بكل  نستعيدها 

الحزن او االلم..
المشيب  الرأس  والسنين ويغزو شعر  االيام  وبعد مرور 
هل ترانا نسعد بما مررنا به او بما وصلنا إليه؟ ام تصحبنا 
مشاعر الندم والحسرة فى هذا الوقت الحرج الذى ال يمكننا 

فيه ان نعوض ما فات وال ان  نعدل نتائجه..

بصدق  كالشمس  يضئ  مستقبلنا  نجعل  ان  اذا  فلنجتهد 
والعمل على  العزيمة واإلصرار  وقوة  نياتنا ومشاعرنا 
نبنى حجر فوق حجر  الصغر وكأننا  تحقيق احالمنا منذ 
حتى يكتمل البناء ويصبح فى ابهى صوره..وحتى يتحقق 
الفكر  بتنمية  واالهتمام  التعليم  اهمية  نعى  ان  يجب  ذلك 
والثقة في من يتولون امور حياتنا وان نجنح الى الصواب 
وسلوك الطريق المستقيم - رغم صعوبته - كى ال تعيب 
االرادة  ومسلوبى  مقيدين  ونصبح  نقاط ضعف  حياتنا 
القبح و  الذين يزينون  لمن هم دوننا خلقا وثقافة  فنستعبد 
يجعلونه ابهى منظرا ويعدون لالنفالت طرقا  ويمهدون 

للخطأ سبيال.
وبما ان حياتنا ترتبط بحياة آخرين نتيجة التفاعل بين افراد 
الذين يمضون  الطريق  ننتقى رفقاء  ان  اذا  المجتمع علينا 
معنا فى دروب الحياة... وان ال نستحى ان نرفض و بشدة 
ان  يجب  كمان  الخاطئ..  السلوك  نشجب  وان  التهاون 
نتفاعل مع المجتمع ككل وفى كل الميادين الثقافية والفنية 
بالمجتمع سيكون  اننا جزء منه وما يحل  ،بما  والسياسية 

له - وبال شك- اثرة فى تشكيل مستقبل الفرد.
فالمشاركة الفعالة لها ايجابيتها ليس فقط على مستو ي الفرد 
والمجتمع ولكن ،على المدى البعيد، فإنها تساهم فى تغير 

مصير الشعوب وبالتالى بناء الدول والنهوض بحضارتها
فتعم الفائدة على افراد المجتمع ..فنجد انها سلسة مرتبطة 

حلقاتها بعضها ببعض ارتباطا وثيقا..
فللنجاح سبل كثيرة ولتحقيق الذات وسائل متعددة فبدال من 
فلنسطر    ، الشدائد  فيها  ايامنا تصحبنا  وننهى  نستسلم  ان 
بأيدينا سطور من نور وكلمات من ذهب وكأن ايامنا كالقلم 
معانيها   ارقى  فى  مبتكر  يصوغ كالماته  يد شاعر  فى 
المشاعر  اجمل  بأدواته يصور  الذى  الموهوب  والرسام 

ويجعلها تعبر عن ما يجول بخاطره
تتجدد االمانى وتبعث  الفنان  الشاعر وصورة  فمن كلمات 
ماهيته ألنها  االنسان وتظهر  تعبر عن  الحياة ألنها  فينا 
نابعة من وجدان  يتحدى الفشل ويُدعم حب الحياة واإليمان 

بأهمية و روعة الوجود فى هذه الحياة.

أخبار ومقاالت Vendredi 30 mars 2018 
الجمعة 30 مارس 2018

الفراعنة واالم

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
elressala@videotron.ca / fzemokhol@gmail.com   

www.el-ressalaonline.com

إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم : خالد بنيصغي 

ح��ان��ق��اً روم������ا  أرض  أح������رق  ن����ي����رون 

واغ�����ت�����اظ م���ج���ن���ون���اً وأع���������دَم اُم������ُه     

ل����ك����أنَّ ِك����س����رى م����ن س����الل����ة ق��ي��ص��ٍر  

وك��������أنَّ ُع�����بَّ�����اد األن�������ا ف����ي ُص��ل��ب��ه��م     

ج��ع��ل��وا ال���ش���ع���وب ف���ري���س���ًة ل��ش��ع��وب��ه��م

ف���ال���ظ���ل���م م���ه���م���ا ط�����ال ف����ي ج���ب���روت���ه  

ف���ال���ن���ور ف����ي ال����دْي����ج����ور ي��م��ح��ق ل��ي��ل��ه 

ُخ���م���ار ع�������راه   ، زوج����ت����ه  واغ�����ت�����ال 

وج�����ن�����ون ق���ي���ص���ر ل�����وث�����ٌة وُس����ع����ار

غ������ّرار  ، األن�������ا  ع���ب���د   ، ف���ك���اله���م���ا 

ي����ت����ن����اس����ل األوغ�������������اد وال�����ف�����ّج�����ار

ت���ل���ه���و ب����ه����ا األن������ي������اب واألظ�����ف�����ار

األق���������دار ب������ه  ت���������ودي  أن  ب�������دَّ  ال 

وخ������وات������م ال����ظ����ل����م ال�����ع�����ت�����ّيِ دم�����ار

وزن���������ُد ال���������ورد ل�������م ي�����ح�����ف�����ْل ب��������ع��������ط��������ٍر
ْ�����ِد وش������اُل ال�����ع�����ط�����ِر ل�������م ي�����ح�����ف�����ْل ب�����ِع��������ق���

ْ����راً رب��������ي�����ع�����ي َ����ج����� ف�������م�������ي�������الدي غ���������وى ه�����
ُزه������دي ال����ش����م����ِس  ص�����ح�����ارى  ف�����ي  وأورَق 

رأي��������ُت ال���ن���خ�������َل ف�����ي ال���ص���ح�������را ِح�������س���ان���اً
وّدي ِوَص��������������اَل  ال�����������رم�������اِل  م�������ن  ْ���َن  أَت�������ي����

وم�����������ّر ال�����������ع�����������م���ُر وال��������������ذك����رى ع�������ب���ي���راً
ي����ن����اغ����ي م�����ن خ����ف����ي����ِض ال����ه����م����ِس ُس���ه�������دي

ف���أص�����������ح�����������و ف�����ي ف��������������ض����اءاٍت ت��������راءْت
م��������ن ال��������ب��ع��������ِد ال�����������ق�����������ري���ِب ب����أل����ِف ُب���ع���ِد

ُ��������ب�����رع�����ُم ف�����������ي َف�������ي�������اٍف ف�����م�����ي��������الدي ي���
وم���ج���دي وردي  ش�����������م���َس���ه���ا  ُ����دغ�����ْ���������ِدُغ  ي����������

كيف أعتز بالعروبة ؟؟

األستاُر  فْلرتفِع 

ذكرى ميالدي

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
   هتاف السوقي

هبوط أسعار الذهب عند التسوية مع استقرار الدوالر

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

  بدأ فريق ترميم من وزارة اآلثار في أعمال 
ترميم وصيانة مقبرة حاروا باألقصر، وذلك بعد 
الدائمة لآلثار  اللجنة  الموافقة من  الحصول على 
المفتوح  بالفناء  الترميم  أعمال  ببدء  المصرية 
للمقبرة التي تعاني من تدمير بعض األجزاء وفي 
لزلزال  لتعرضها  نتيجة  الحفظ  حالة سيئة من 

ضرب المنطقة عام 72 ق.م.
المركزية  اإلدارة  وأوضح غريب سنبل رئيس 
للترميم بالوزارة، في تصريح له اليوم، أن الفناء 
المفتوح للمقبرة تبلغ مساحته نحو 20 × 16 مترا، 
يوجد على طول الجانبين الجنوبي والشمالي من 
الفناء رواقان مغطيان بسقف يعلوه أربعة دعائم لم 
يتبق منه إال جدار عليه بعض المناظر المنقوشة، 

والدعامات الحاملة له.
وقال إن أعمال الترميم لهذا الموسم من المقرر أن تشمل تقوية وتدعيم 
الجدران وجميع األجزاء المتبقية من الدعامات حتى الوصول إلى حالة 
االستقرار لألجزاء المنفصلة والفواصل والشروخ العميقة والعمل على 
إلى  باإلضافة  المنفصلة معاً إلتمام عملية االستقرار،  ربط األجزاء 
الملحية  البلورات  السطح وكذلك  المتزهرة على  استخالص األمالح 
المختلفة  الميكانيكي والكيميائى لالتساخات  التنظيف  العميقة، وأعمال 
التي تعلو السطح من اتساخات طينية، وفضالت الطيور، وتقوية القشور 

السطحية.
يذكر أن “حاروا” كان شخصا غامضا فى تاريخ مصر القديمة وعاش 
فى القرن السابع قبل الميالد، عندما كان وادى النيل تحت سيطرة ملوك 
األسرة الـ 25 من النوبين وكان يحمل لقب الخادم العظيم للزوجة اإللهية 
لدولة آمون رع  يدير مصادر  أن  له  الوظيفة سمحت  العظيمة وهذه 

بالكرنك وقد استمر هذا اللقب لمدة ثالث قرون بواسطة أعضاء الكهنة.
وترجع أهمية حاروا األساسية في الـ 8 تماثيل التي تمثله بشكل شخصى 
المجموعات  اآلن من ضمن  والتى هي محفوظة  بأوضاع مختلفة 

المصرية فى )القاهرة وأسوان وباريس ولندن( .
وبدأت الحفائر بمقبرة حاروا منذ العام 1995 بواسطة البعثة اإليطالية 
المعرفة  الحفائر معلومات مفيدة تخدم  األثرية باألقصر،وأنتجت هذه 

بحاروا والحقبة التاريخية التى عاش فيها.
وتوضح المعلومات أن حاروا لم يكن فقط صاحب مقام رفيع ويحمل 
سلطة كبيرة، بل كان الحاكم الحقيقي لمصر الجنوبية كلها، ويحكم نيابة 
عن فراعنة األسرة الـ 25، وأكد ذلك أوشابتى من الحجر جيرى )تمثال 
جنائزى (، اكتشف عام 1997 داخل المقبرة حيث يُشاهد حاروا وهو 
يحمل في يديه المذبة والمنشة، وهذا لقول حقوق الملك وطابع الشعار 
الملكى وهناك أوشابتى آخر محفوظ فى المجموعة المصرية لـمتحف 

الفنون الجميلة ببوسطن.

المعارض  الفنية وأصحاب  األعمال  التجار وهواة جمع  تجمع    
للفنون في  في هونج كونج للمشاركة في معرض آرت بازل السنوي 

األسبوع الحالي في وقت تحقق فيه المعارض نموا 
مطردا في القطاع بينما يتوافد هواة جمع األعمال 

الفنية من أنحاء آسيا على المركز المالي.
البر  ويستمر اعتماد آسيا بكثافة على الطلب من 
األعمال  أن هواة جمع  برغم  للصين  الرئيسي 
الفنية من كوريا الجنوبية واليابان وجنوب شرق 
 23 آسيا  النمو. وتشكل  آسيا يساهمون في دعم 
بالمئة من مبيعات الفنون في العالم و15 بالمئة من 

المبيعات الشخصية.
وقال لينج لين الشريك في معرض بيس جاليري 
أنحاء أخرى  ورئيسه في آسيا ”لدينا عمالء من 
في آسيا أيضا. يأتي عدد كبير من جامعي األعمال 
لهذا  الجنوبية“. ويوجد مقرات  الفنية من كوريا 
بكين وهونج  المعرض في عشرة مواقع تشمل 

كونج وسول.
وفتح بيس جاليري مقرا جديدا في سول العام الماضي ومنفذا ثانيا في 

هونج كونج في الشهر الجاري لتلبية الطلب المتزايد.
ومع توافد المشترين من أنحاء العالم على المستعمرة البريطانية السابقة 
فنيا من  التجار وجودهم هناك أيضا حيث يشارك 14 معرضا  يعزز 

األمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا في معرض العام الحالي.
أن  بازل  آرت  )يو.بي.إس( ومعرض  أعدته شركة  تقرير  وذكر 
العالمية  الفنون  لسوق  انتعاشا ضخما  يحققون  الصينيين  المشترين 
بمبيعات بلغت 13.2 مليار دوالر في عام 2017 مقابل 11.5 مليار 

دوالر في العام السابق بزيادة 14 بالمئة.
وجاءت غالبية هذه المبيعات من المزادات التي تشكل 9.3 مليار دوالر 

ارتفاعا من 7.5 مليار دوالر في عام 2016 برغم أن هذا يقل بنحو 40 
المبيعات في عام 2011 عندما حققت 15.2  بالمئة عن ذروة سجلتها 

مليار دوالر.
وحققت سوق الفن العالمية مبيعات إجمالية بلغت 63.7 مليار دوالر 

في عام 2017 ارتفاعا من 56.6 مليار دوالر في عام 2016.
فنيا من  248 معرضا  يشارك  الفنون حيث  أهمية معارض  وتزداد 
في  المقام  كونج  هونج  بازل  آرت  في معرض  ومنطقة  دولة   32
في  241 معرضا  مقابل  الجاري  آذار  مارس  29 و31  بين  الفترة 

عام 2017.
التي  كونج  في هونج  الفن  انتشار معارض  مع  المعرض  ويتزامن 
تعد مركزا مهما للتبادالت الفنية بفضل غياب الضريبة وقربها من 
البر الرئيسي. لكن ارتفاع قيمة اإليجارات في أعلى أسواق العقارات 

سعرا في العالم يفرض تحديات.

واألسوار األب��راج  تتحطم  إعصارها  في   ، األرض  ريح  والشعب 

اهلواة والتجار يتوافدون على هونج كونج حلضور معرض 
آرت بازل السنوي

الصني تبين أطول جسر حبري يف العامل 
مبواصفات خيالية

متاثيل عمالقة من الشوكوالتة يف معرض مبدينة بلجيكية

 China " ء  ا ن ب ل ا شركة  نت  عل أ   
 "Communications Construction
الصينية عن بناء أطول جسر في العالم، بطول 
كونغ  هونغ  من  كال  ويربط  كيلومترا   55

تشوهاي وماكاو بعضهما ببعض.
الجديد قادر على تحمل هزة  الجسر  سبوتنيك. 
لالستخدام  درجات وصالح   8 بقوة  أرضية 
ما صرح  بحسب  األقل،  على  سنة   120 لـ

القائمون عليه.
تكلفة الجسر بلغت حوالي 110 مليون يوان أي 

بناء  يورو، واستمر  مليون   14.16 يعادل  ما 
الجسر لمدة 8 سنوات حيث تم إنشاء ثالث جزر 

اصطناعية و نفق تحت الماء.
العمل على إنشاء الجسر بدأ في 2009 وتمت 
فيه مراعاة المتطلبات البيئية لعدم إلحاق الضرر 
البناء  البحرية، وتم اإلنتهاء من أعمال  بالثروة 
2017. وتم استخدام  الرئيسية في يوليو/تموز 
420 ألف طن من الفوالذ وهو مايكفي لبناء 60 
برج إيفل.  ويتوقع أن يدخل الجسر نطاق الخدمة 

قبل نهاية العام الحالي.

الشوكوالتة قد يجدون مدينة   محبو 
التي  ببلجيكا  ديربوي  في  أحالمهم 
تستضيف معرضا يضم تماثيل عمالقة 
ألفيال وقردة وطيور كلها مصنوعة من 

الشوكوالتة البلجيكية.
إلى ثالثة  التي يصل طولها  والتماثيل 
الذي يضم  أمتار هي محور المعرض 
الشوكوالتة صنعها  فنيا من  50 عمال 

40 فنانا دوليا.
اسم  يحمل  الذي  المعرض  ويتضمن 
شوكو باالس في المدينة الواقعة جنوب 
الشوكوالتة  نهرا من  شرقي بروكسل 
الماكرون  حلوى  تبيع  وأكشاكا 
المخلوطة  الشوكوالتة  ومشروبات 

بالكحول.
 30 أكثر من  بالفعل  الحدث  واجتذب 
المزيد  تدفق  المتوقع  ألف زائر ومن 
انتهاء  القيامة وحتى  خالل عطلة عيد 

المعرض في الثامن من أبريل نيسان.
يسكنها  التي  ديربوي،  وتطلق مدينة 
نفسها  نحو عشرة آالف نسمة، على 
اسم ”أصغر مدينة في العالم“ وتجتذب 

سياحا من بروكسل ولوكسمبورج.
تروملين من مجموعة  لورا  وقالت 
نظمت  التي  للدعاية  )بي.إل.جي( 
أكبر  إقامة  تتمثل في  الحدث ”الفكرة 
مهرجان لتماثيل الشوكوالتة في العالم 

في أصغر مدينة في العالم“.



 بقلم :
شريف رفعت

عباس حممود العقاد: العبقري الذي استفزّ معاصريه

أدب وثقافة Vendredi 30 mars 2018 
الجمعة  30 مارس  2018

رواد  من  رائدا  وكان  بالعبقري  سّمي    
األدب في العالم العربي، عصامي التكوين، 
خرج من أسوان ليضيء مصَر نوُر فكره، 
فأيقظ فيهم روحا مفقودة وأسس توجها جديدا 

اختلف عن أبناء جيله.
التي ولد فيها  العباقرة 1889،  ولد في سنة 
لها  كانت  أخرى  وأسماء  شابلن  شارلي 

بصمتها في أواخر القرن 19.
غادر الدراسة منذ السادسة ابتدائي، وقد تنبأ 
بعبقرية،  عبده  محمد  المصلح  العالمة  له 
أدباء  أبرز  ظهور  العالم  وشهد  صدقت 
جيله وأرقاهم أسلوبا وتفكيرا واطالعا على 

اآلداب والعلوم.
كانت  التي  الجالية  بفضل  اإلنقليزية  أتقن 
تزور أسوان، وكتب أكثر من 80 أثرا وأبدع 
في الشعر منتصف العشرينات، ومن أشهر 
محمد”،  “عبقرية  عبقريات  سلسلة  أعماله 
التي  “عبقرية عمر”، “عبقرية الصديق”.. 

جمع فيها بين األسلوب العربي والغربي.
بالحركة  وأعجب  زغلول  بسعد  العقاد  تأثر 
األدبية في القاهرة عندما ذهب إليها واصفا 
إياها بالنهضة التي ال يمر أسبوع فيها دون 
لالستماع  األزبكية  في  األلوف  احتشاد 
لشيوخ وكبار المثقفين عالوة على الصحفيين 

واألدباء، على غرار أحمد شوقي.
ألنها  المدرسة  بهذه  يختلط  لم  ذلك  ورغم 
العربي  اهتماماته باألدب  مختلفة عنه وعن 
القديم الذي يعتبره مثاال لألدب الصحيح إلى 
روح  عن  ودافع  األوروبي.  األدب  جانب 
التجديد في الشعر العربي والخروج به من 

القالب التقليدي.
الحكومية  الوظائف  من  العديد  العقاد  شغل 

ولكنه تخلى عنها وتفرغ للصحافة بعد كتابة 
نص “االستخدام رق القرن العشرين” سنة 
1907. وجاء فيه: “إن نفوري من الوظيفة 
يقدسها،  الذي  العهد  ذلك  مثل  في  الحكومية 
كان من السوابق التي اغتبط بها وأحمد هللا 
عليها، فال أنسى حتى اليوم أنني تلقيت خبر 
أكرهتني  التي  األولى  الوظيفة  في  قبولي 
خبر  أتلقى  كأنني  طلبها  على  الظروف 
الحكم بالسجن أو األسر والعبودية، إذ كنت 
أؤمن كل اإليمان بأن الموظف رقيق القرن 

العشرين”.
أصدرها  التي  الدستور  صحيفة  في  وعمل 
باالشتراك مع الكاتب اإلسالمي “محمد فريد 

وجدي”.
عن  للبحث  اضطّر  الصحيفة  غلق  وبعد 
عمل آخر، واشتغل في صحيفة “األهالي”، 

وصحيفة “األهرام”.
السياسة  مجال  المصري  الكاتب  ودخل 
سعد  يرأسه  الذي  البرلمان  إلى  ووصل 

زغلول في ذلك الوقت.
الذات  في  العيب  بتهمة  أشهر   9 وسجن 
الملكية بعد أن ألقى خطابا قال فيه “إّن األمة 
على استعداد ألن تسحق أكبر رأس في البالد 
يخون الدستور وال يصونه”، في إشارة إلى 

محاولة الملك فاروق تعطيله.
سعد  بقيادة  مصر  في  الثورة  اندالع  بعد 
في  وانخرط  العقاد  فيها  انخرط  زغلول، 

معاركها.
في  الخراشي،  صالح  بن  سليمان  وكتب 
كتابه “العقاد في الميزان لمناسبة كتابه عن 
سعد  “قرب  فقال:  عالقتهما  عن  معاوية”، 
وبعدها،  الثورة  خالل  إليه  العقاد  زغلول 

ولقبه بجبار المنطق، وأطلق له عنان الحرية 
سعد  صف  التزم  العقاد  بأن  وتابع  والنقد”. 
خصومه،  ويهاجم  عنه،  يدافع  زغلول، 
الشعب  كاتب  أصبح  حتى  طريقه،  ويحلل 

األول، والسند الفكري لحزب الوفد.
واختلف العقاد مع قياديي حزب الوفد، حتى 
أنه حاول االنتحار مرات بسبب أزمة نفسية 

ألمت به بسبب الخالفات معهم.
الحزب  وظهور  الوفد  حزب  انقسام  وبعد 
أصبح  زغلول(  لسعد  )نسبة  السعدي 
انقالب  حتى  للحزب  األول  الكاتب  العقاد 
عضوا  بعدها  أضحى  التي   ،1952 يوليو 
العمل  عن  انعزل  ثم  اللغوي،  المجمع  في 

السياسي متفرغا للكتابة واألدب.
رجل المعارك األدبية

أحمد  مع  الفكرية  بمعاركه  العقاد  عرف 
الرحمان  عبد  وعائشة  حسين  وطه  شوقي 

وعبد الرحمان شكري.
حول  الرافعي  مع  أخرى  معارك  له  وكان 
اإلنسان  بين  واللغة  القرآن،  في  اإلعجاز 

والحيوان.
وقال شوقي ضيف بعد دراسته لتراث العقاد: 
غير  قوية،  فلسفية  روح  كتاباته  في  “تشيع 
أنه من الصعب أن نستخلص له مذهبا فلسفيا 

محددا”.
ونقده الكاتب أنور جندي فقال: “إن التفرقة 
ما  أخطر  من  هي  والنبوة  العبقرية  بين 
للسيرة  العصريين  كتابات  له  تعرضت 
صفة  تطلق  أن  المعقول  من  فليس  النبوية، 

العبقرية على رسول هللا المؤيد بالوحي”.
توفي عباس محمود العقاد، في القاهرة، سنة 

1964، دون أن يتزوج.

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

من املنيا .. إلي أملانيا !!!  ....

الَكَندي!! حفيدي 
صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

وصية والد
)من روايات اآلباء(

  تقدر اإلحصائيات أن نسبة فائض الغذاء 
الكميات  بثلث  القمامة   في  ينتهي  الذي 
المتحدة  المنتجة عالميا وتعتبر الواليات 
العالم   في  للغذاء  منتج   أكبر  األميركية 
ونتيجة لذلك تقدر كمية  فائض الغذاء الذي 
ينتهي  في القمامة 200 بليون باوند سنويا .
أم  في  فرنسا  تقدر كميات  فائض  الغذاء  
يعادل  ٢-٤   باوند لكل  فرد  ما     -٦٠  -
  . بليون  باوند =  ٢  مليون طن سنويا 
تشكل هذه الكميات الهائلة مشكلة مالية كبيرة 
الكبيرة؛  إن إتالف هذا  المدن  للبلديات في 
الفائض لتحويله سمادا أو لحرقه في أفران 
مكلف وضار للبيئة. بعد سنين من تفاقم أزمة 
فائض الغذاء قررت فرنسا منع إلقاء الفائض 
في القمامة وتخزينه في غرف تبريد لتسليمه 
الغذاء صالحا  وبنك  الخيرية  للجمعيات 

لالستهالك وغذاَء  للمحتاجين .
للقانون  تكلف  المصنع أو  كل مخالفة  
 - يعادل  ما  يورو   -  ٤٠٠٠ - المتجر  

٤٥٠٠-  دوالر أميركي .
الغذاء  الخيرية وبنوك  الجمعيات  يقدر عدد 
   . بـ  - ٥٠٠٠-  جمعية  خيرية  في فرنسا 
يضاف  على  هذا الرقم كنائس  عديدة  كانت  

تحضر  وجبات  طازجة  للمحتاجين .
الجمعيات   الجديد  تستلم   القانون  بموجب  
من  الغذاء  من  حاجاتها   نصف  حاليا  
المحالت التجارية  ومصانع الغذاء ؛ ويجب  
الغذاء   انتهاء مفعول   قبل  الفائض   تسليم  
. يؤكد  مدراء  ليكون صالحا  لالستهالك 
الخيرية  أن مخازنهم  تستلم  الجمعيات  
اآلن كميات  كبيرة  من المأكوالت الطازجة 
واألغذية  المعلبة  قبل  انتهاء  مفعولها  وهذا 
ما  يساعدهم على  تغذية  أعداد كبيرة  من 
المحتاجين ؛  كما  يساعدهم على اإلعالن  
مقًدما عن األصناف التي  ستوًزع  في األيام 

القادمة .
تحضر  شركة  هناك  المثال  سبيل  على 
للمحالت  ساندويتشات مع وجبات مختلفة 
التجارية ومطاعم الوجبات السريعة؛  كانت  
القمامة  آالف  تلقي  في  الشركة    هذه 
الساندويتشات  الغير مباعة ؛  بعد  إصدار  
الشركة   القانون والعقوبات  تسلًم  هذه  هذا 
ألف  ثالثين  معدل  الخيرية   للجمعيات 

ساندويتش  شهريا .
الذي   قدم   النائب  المعارضة   وصفت  
القانون باالشتراكية والشيوعية  مشروع  
التنفيذ ظهرت   القانون  حًيز  ؛ بعد  دخول 
محاسنه  أوال  بإنشاء  شبكة  عمال استالم 
ثانيا  استفادت   الغذاء  ؛    ونقل وتسليم  
كميات  بتنظيم   التجارية  المحالت  
وتحضيرها  األطعمة   من  موجوداتهم  
الفائض  وليس  انتهاء مفعولها وتسليم  قبل 
إتالفة في القمامة ويصبح  ضارا  للبيئة  في 
السامة وفي  الغازات  التي  تصدر  المزابل 
الغذاء في  الوقت  يستفاد من  فائض  ذات 

تغذية  المحتاجين .
النائب  القانون كتب  يوم تقديمه مشروع 
أنه يجب اعتبار   الفرنسي غييوم غاروت  
الغذاء ضرورية  مكافحة  مشاكل فائض 
الوطني مثل حزام  المستوى  ومهمة على 
بعد   . والطائرات  السيارات  في  األمان 
تصديق القانون وتنفيذه وما تحقق من منافع 
إدارات كثيرة في  المذكور  بالنائب  تتصل 
بتنفيذ مشاريع مماثلة  العالم تعلن رغباتها 

في بالدها .
الشركات   القانون  تصرفات  لقد غًير هذا 
بزيادة   البيع   ومحالت  للغذاء  المنتجة 
المحالت   بالبيئة ؛  كما تغيرت  اهتمامهم  
من  أماكن  للربح المادي  فقط  إلى  محالت 

مفيدة  لإلنسانية  . 

أسامه كامل أبو شقرا

فرنسا تأمر بتسليم 
فائق الغذاء يف األسواق 

للجمعيات اخلريية

تاجًرا أحسَّ يوًما بقرب أجله   يروى أن 
فاستدعى ابنه الوحيد وقال له:

إنساٍن أجٌل محتوٌم، وإني أشعُر  لكّلِ  بني  يا 
فإذا أردت أن تكون  أْن قد قربت ساعتي، 
ناجًحا في عيشك من بعدي، فإنّي أوصيك في 

عملك بثالث:
-ال تدِع الشمس تراك.

-اجعْل لك بيًتا في كل بلٍد لك فيه عمل.
-األمانة أهم أسس التجارة السليمة.

لم تمِض أياٌم حتى تُوفَي الوالد وانتقلت ثروته 
تتناقص  الثروة  ابنه. ومع األيام راحت  إلى 
وشعر االبن بأنه سيقارب اإلفالس. وقد كان 
ا ال يخالف ألبيه أمًرا. ولحرصه على  ابًنا برًّ
إلى أحِد أصدقاِء  عدم مخالفة وصيته، لجأ 
والده شاكًيا حاله من جرائها، وكان يعلم جيًدا 

عمق عالقة هذا الصديق ومعرفته بوالده.
ُيطّبِق  فسأله الصديق أن يشرح له كيف 

الوصية.
فقال االبن: ال أذهب إلى العمل إال بعد غياب 
ابتعت لي  الشمس ألعود قبل شروقها، وقد 
أما  بلٍد أزوره ولي فيه عمٌل،  بيًتا في كل 

األمانة فإني حريٌص عليها بكّلِ أشكالها.
فقال له الصديق: يا بني، أنت ولٌد باٌر، وأبوك 
كان حكيًما في وصيته، ولكن يبدو أن هناك 
خطأً ما في فهمك لها، فعندما قال لك والدك: 
»ال تدِع الشمس تراك«، كان يريدك أن تذهب 
إلى عملك قبل شروق الشمس وأال تبرحه إاّل 
بيًتا في  بعد غروبها. ومن قوله: »اجعل لك 
لم يكن يريدك أن تشترَي  تُزْره«،  بلٍد  كل 
منزاًل فيه، بل أن يكون لك فيه صديٌق يستقبلك 

بيته  في 

بيتك. أما حفظك األمانة،  كما لو كنت في 
أهم صفات التاجر األساسية، فال شكَّ في أنك 
ورثته عن أبيك، رحمه هللا وحماك. 
االبن  فشكر 

والده  لصديق 
تفسيره ما قصد األب في وصيته، 

وانصرف راضًيا.
العمل حسب مفهومه  بّدل نهجه في  بعدها 
الزمن حتى  فلم يطل عليه  للوصية.  الجديد 
استعاد ما كان خسره سابًقا، ونجح بعدها في 
أعماله نجاًحا جعله يفوق مكانة أبيه ويصبح 

من كبار التجار.
العمل هو  النجاح في  فأيقن أن أول شروِط 
فهُم أُُسِسه جيًدا، وأن ال عيب في استشارة من 

كان به خبيًرا.

يوسف زمكحل   همسـات
مع  موت  هو   .. األحبة   فراق   -

إيقاف التنفيذ 

- تظاهر بالقوة حتى وأنت تعيش 
أصعب لحظات ضعفك

- لكل قلب حكاية  

- العظماء مازلوا أحياء حتى ولو 
طال زمن موتهم 

- علمتنا األشواك أن نمسك الورد 
بحذر 

أو  أما ممتازة جداً  الحب  نتائج   -
مخيبة لآلمال جداً

- الكارثة عندما يظن األحمق أنه 

حكيم 

فقد  األمل  فقد  ومن  أمل  الحياة   -
الحياة 

باليأس  تقبل  وال  باأللم  أقبل   -
مطلقاً

- من كلماتي : مثلتي دور المالك 
بالحب   .. رقته  حتى  مثلتي   ..
عرفتي تضحكي .. بالحب عرفتي 
تخدعي .. يا حبيبتي بكره حتندمي 
أنتهت   .. قوته  حترجع  وقلبي   ..
قال  وقلبي   .. الحكاية  حبيبتي  يا 
كلمته .. قال خالص نسيتك .. مش 

حتقفي تاني في سكته . 

مارك سايكس

   إتصل به زوج أمه )سلطان(، وطلب منه الحضور 
ليقيم معه ألنه يعاني من الوحدة واألمراض.

اآلن، يطلب مساعدته. بعد أن أصبح عجوزا” طاعنا” 
في السن! وبعد أن أذاق أسرته العذاب.. تذكر طفولته 
البائسة عندما توفي أباه تاركا أمه وأخته الكبري، كان 
عمره وقتها خمس سنوات وكانت أخته تكبره بثالثة. 
تزوجت أمه من المعلم سلطان صاحب القهوة المجاورة 
لمنزلهم. بعد الزواج، بدأ سلطان يعامله هو وأسرته 

بقسوة شديدة.
لم يحس بالرعب والهلع في حياته إال عندما كان يقترب 
منه سلطان وفي يده الحبل والعصا ليعاقبه علي أقل 
هفوة، أو ما قد يعتبره هفوة , الحبل ليقيده علي عامود 
الفراش، والعصا ليذيقه بها ضربا مبرحا وهو يزمجر 
جاحظ العينين، وال تستطيع أمه أو أخته اإلقتراب منه 

لباقي اليوم ليأكل أو حتي يرتشف جرعة ماء! 
الجائرة،  أمه من قسوة سلطان ومعاملته  تسلم  ولم 
واإلعتداء عليها بالضرب أمامه هو وأخته ..وكانت 
بال حول وال قوه فقد كانت بال مورد رزق تعيش منه 

هي وأوالدها. 
يقترب من  أمه وهو  تجهم وجهه عندما تذكر زوج 
بنهم  يقبلها  كان  المنزل،  أمه عن  أخته، في غياب 
ويتحسس جسدها بيديه..كان صغيرا ولم يدرك معني 
تلك المشاهد، اآلن وبعد أن كبر، عرف معني ما كان 

يجري أمامه..أو بعيدا عنه، شعر بغليان الدم في عروقه 
وأصر علي أسنانه غيظا”. 

مرت األيام بقسوتها ومرارتها، وماتت أمه بحسرتها، 
وتزوجت أخته من عامل بقهوة سلطان. تشاجر مع 
زوج أمه عدة مرات حتي طرده من المنزل، فإستأجر 

حجرة بعيدا” عن طغيان سلطان.
الوحدة  , سيخلصه من  ليساعده  إليه  نعم. سيذهب 
واألمراض، ويريحه منها جميعا.. لكن بعد أن يدفع 
فاتورة ما إقترفه في حقه وحق أمه وأخته، سيعاني من 
جرعة، بل جرعات من العذاب ما ال يتحمله عجوزا” 
مثله. ال يهم إن كان وقت اإلنتقام قد جاء متأخرا”، فقد 

إنتظر تلك اللحظة سنين عديدة ليشفي غليله.
التي كانت شقته !! ، ما إن رأه  دخل شقة سلطان، 
حتي بادره بلكمه في وجهه أسقطته علي األرض فاقد 
الوعي والدماء تسيل من أنفه. سحبه لغرفة النوم، قيده 
واقفا علي عامود الفراش، الذي طالما قيد هو عليه.. 
نزع عنه مالبسه، صب علي وجهه كوب ماء ساخن 
ليفيق، صرخ سلطان متألما”.. يصرخ كما يشاء، فلن 
يسمعه أحد . بسكين حاد شق جروح غائرة في لحمه، 
قطع أذنيه وشفتيه التي قبل بها أخته، وبالسكين أسال 
العجوز ببطئ بعدما  الدماء من ظهره وفخذه. مات 

غرس السكين في عمق أحشائه.
سحب الجثة المغطاة بالدماء، لحمام الشقة ووضعها 

أوعية من  وإشتري  اإلستحمام. خرج  في حوض 
حامض كاوي مركز وصبها علي الجثة كانت كافية 
لتغطيتها، تآكل الجلد واللحم مصدرا” فقاعات تنفجر 
علي التوالي وتبعث برائحة منفرة وكريهة، لكنه بقي 
إلي مسخ بشع  الجثة وتحولها  تآكل  يتابع  رغم ذلك 
الحامض من حوض  إلي هيكل عظمي، صرف  ثم 
العظمي كامال” ونظيفا”،  الهيكل  اإلستحمام ورفع 
بطالء المع يصبح جاهزا” لبيعه لطلبة كلية الطب! 
، هكذا إختفي سلطان من الوجود ولن يستطيع حتي 

الذباب األزرق أن يعرف له طريقا.
بضعة أيام مرت، شعر بعدها بالضيق والتوتر وهو 
يقيم مع سلطان، حتي وهو هيكل عظمي. أحس بأن 
شيئا ما يتعقبه وهو يخطو داخل الشقة وأصوات خافته 
تتردد في أذنيه، إزداد توتره عندما تمدد علي الفراش 
في الليل، خاف من الظالم، فأضاء المصباح الخافت 
المعلق بجانبه. لكنه شعر بتيار هواء بارد يدخل حجرة 
والنوافذ! رأي خياالت  الباب  أغلق  أنه  النوم رغم 
تتراقص علي حوائط الغرفة ..لم يستطع التحمل أكثر.
ليخرج،  الشقة  باب  وفتح  بسرعة  مالبسه  إرتدي 
الشارع  في  سار  خلفه.  بشدة  يغلق  بالباب  فوجئ 
المظلم متجها إلي غرفته. في إضطرابه، تعثر علي 
السلم وهو يصعد لحجرته. أحس بتيار الهواء البارد 
يدخل في أثره، أخذ جسمه يرتعش بشدة، إرتمي علي 

الفراش وهو ينظر إلي فضاء الغرفة وجسده ينتفض 
ببطئ،  يهبط  الغرفة  بسقف  أحس  ترتجف.  وشفتاه 
مد يده إلي مفتاح اإلضاءة وأطفأ نور الغرفة حتي 
ال يري السقف، لكنه أحس به يستمر في الهبوط!! 
خارت قواه وتجمد في مكانه، ولم يستطع الحركة 
أو الهرب، بالكاد فتح عينيه في الظالم. كان وجه 
سلطان يترائ له علي السقف الذي يقترب منه ببطئ، 
اليه وهي جاحظة.  تنظر  لمعت عينا سلطان وهي 
إرتعد جسمه بشدة وهو يشاهد رأس سلطان تتحول 
تبقي من أسنانه منفرجة وبارزة  إلي جمجمه ,وما 
ال يعرف إن كانت تضحك عليه أو تستعد إللتهامه، 
إقترب سقف الغرفة منه حتي كاد يطبق عليه، سمع 
فحيح حركة دؤوبه، وأصوات مبهمة ومخيفة تطرق 
رأسه، ودقات طبول تتعالي في أذنيه أكثر فأكثر، 
يتنفس  وهو  فمه  فاتحا  عالية وصرخ  شهق شهقة 
بصعوبه. أخذت دقات الطبول في الخفوت، ومعها 

تالشت دقات قلبه. 
مضي وقت قصير. وبدأ طنين أجنحة الذباب األزرق 
يعلو فوق جثته. تجمع الذباب حول فمه وأنفه وضع 
وبدأت  اليرقات  أيام، خرجت  وبعد  بيضه،  عليهما 
تتغذي بشراهة علي جلد ولحم الجثة لتصبح مسخا” 
مشوها” ومع مرور الزمن، تحول إلي هيكل عظمي، 

كامال” ونظيفا”! 

ابني يقول لي: الولد عنده مباراة هوكي اليوم، هل 
تستطيع اصطحابه؟ أنا و أمه مشغوالن.

رددت: طبعا، سيعيد لي ذلك ذكرى أيام أن كنت 
ثالثين  منذ  األنشطة  هذه  لمثل  أنت  أصطحبك 

عاما.
ارتداء مالبس و معدات  يضيف: "نيل" يستطيع 
الهوكي بنفسه، فال داعي الصطحابه لحجرة خلع 
المالبس، أيضا دعه يحمل حقيبة المعدات بنفسه.

في الميعاد المحدد اصطحبت حفيدي في سيارتي 
إلى األرينا* حيث تقام المباراة. قدت سياراتي في 
رغم  بالثلوج.  المغطاة  الباردة  مونتريال  شوارع 
العقود التي عشتها في هذه المدينة ما زال الشتاء 
مع  الحديث  تبادل  أحاول  علي.  ثقيل  يمثل عبء 
"نيل" كي أحثه على اللعب بتركيز و بهمة و أن 
يسعى جاهدا للفوز، لكنه يعزف عن االستماع لي 
المحمول،  هاتفه  على  بسرعة  أصابعه  يحرك  و 
أو هو  الهاتف  إلكترونية على  لعبة  يلعب  أنه  إما 

يرسل رسائل ألصدقاءه.
و  السيارة  من  الولد  نزل  لألرينا  وصلنا  عندما 
إلى  سار  منه،  أكبر  حجمها  التي  حقيبته  حمل 
يستند  و  بحمله  ينوء  هو  و  المالبس  خلع  حجرة 

على عصى الهوكي أثناء سيره.
حيث  المدرجات  إلى  توجهت  و  العربة  ركنت 
على  عرجت  الطريق  في  الالعبين،  أسر  تجلس 
و  وسطها  في  يقف  "نيل"  المالبس.  خلع  حجرة 
حوله باقي أعضاء الفريق. كلهم في سن متقاربة 
حوالي عشر سنوات، يخلعون مالبسهم و يرتدون 
أغطية واقية لرقبتهم و باقي جسمهم كي تحميهم 
من أذى الوقوع على الجليد و تلقي الخبطات من 
عليهم  يضعون  ذلك  بعد  المضاد.  الفريق  العبي 
الطويلة  الهوكي  جوارب  و  مناطيل  و  الفانالت 
على  التزحلق  زالجات  أقدامهم  في  يرتدون  ثم 
يهرجون  و  يصيحون  هم  و  ذلك  يفعلون  الجليد. 
وصولهم  عند  القفشات.  و  السباب  يتبادلون  و 
يدقون بعصيهم  بالجليد  المغطى أرضيته  للملعب 
على سطح الجليد كما لو كانوا يستعدون لمعركة 

سنفعل  ماذا  متسائال:  أحدهم  يصيح  حربية. 
بالفريق المنافس؟ 

فيردون جميعا: سنركل مؤخراتهم.
تبدأ المباراة، أأخذ مكاني على المدرجات، المكان 
بارد بسبب مساحة الجليد الكبيرة التي يلعب عليها 
األوالد. أضطر لإلحتفاظ بمعطفي كي أتقي البرد. 
أكثر  و العبوه  أقوى  المنافس  الفريق  أن  واضح 
باإلضافة  فريق  كل  من  الالعبون خمسة  مهارة، 
لحارس المرمى يتحركون بزالجاتهم على الجليد 
بسرعة فائقة، يطاردون قرص اسود من المطاط 
الفريق  مرمى  يدخلوه  أن  يحاولون  الصلب 
فترات،  ثالث  إلى  مقسمة  المباراة  المنافس. 
دقيقة  عشر  خمسة  الفترة  السن  هذا  في  لألوالد 
بعد  دقيقة.  عشرين  إلى  الفترة  تمتد  للكبار  بينما 
أول فترتين كان فريق حفيدي مهزوما ٣\صفر، 
السرعة  بمنتهى  "نيل"  يندفع  الثالثة،  الفترة  تبدأ 
على زالجتيه و يصدم العب من الفريق المنافس 
عن عمد، الالعب يدفعه غاضبا، يتطور الموقف 
في  يشتبكان  و  قفازيهما  االعبان  يخلع  بسرعة 
الالعب  نيل  يـُْسقـِط  اللكمات،  فيها  تنهال  معركة 
يسرع  الضربات،  له  مكيال  فوقه  يجثم  و  اآلخر 
الحكام الثالثة بالفصل بينهما، تبعا لقواعد اللعبة 
دقيقتين في صندوق  لمدة  االعبين  يجلس كل من 
يرتكبون  الذين  للالعبين  المخصص  العقوبات 
يخبط  للصندوق  طريقه  في  هو  و  تجاوزات. 
مزعجا  صوتا  مصدرين  بعصيهم  فريقه  أعضاء 
يده  يرفع  "نيل"  الحرب،  طبول  يدقون  كأنهم 

يحييهم و هو سعيد بما فعل.
لكن  هدفين  حفيدي  فريق  يحرز  المعركة  بعد 

المباراة تنتهي بفوز الفريق اآلخر.
يخرج  المالبس،  خلع  حجرة  أمام   "نيل"  أنتظر 
شيئا  يده  .في  المعدات  حقيبة  بحمل  ينوء  هو  و 
شفافة  بالستيكية  إسطوانة  عن  عبارة  يرشفه، 
الثلج  مثل  مجمد  و  أزرق  لونه  ُمحلَى  ماء  بها 
المجروش، يسيل السائل على ذقنه و يده صابغا 

فمه و لسانه باللون األزرق. أسأله: ما هذا؟

أحد  والدة  لنا  أحضرته  ࢠوࢠسيكل،  يجيب: 
يسير  هو  و  عيني  بطرف  له  أنظر  الالعبين. 
هو  و  طريف  منظره  للعربة،  متوجها  بجواري 
كي  المائل  بجسده  ويسير  الرشف  في  منهمك 
محتاسا**  يبدو  المعدات،  حقيبة  ثقل  يعادل 
بالسائل األزرق الذي يسيل على ذقنه و مالبسه و 

رغم ذلك فهو سعيد.
إياك  له محذرا: إحترس  أقول  العربة  نقترب من 
أن تتسخ مقاعد العربة من يديك اللزجتين. يضع 
يتجه  للعربة،  الخلفي  المقعد  في  المعدات  حقيبة 
حفنة  يأخذ  الطريق  جانب  على  المتجمع  للثلج 
يديه  يمسح  ذقنه،  و  فمه  و  يديه  بها  يدعك  منه 
في مالبسه ليجففها، ثم يقول لي: بسيطة، ستبقى 

مقاعد عربتك نظيفة. 
الذي إشتبك في  الولد  العربة أرى  قبل أن نستقل 
المعركة مع "نيل" متجها نحونا هو و أبواه، أسأل 
نفسي هل هم هنا لإلنتقام؟ هل سيؤنبني األب على 
تصرف حفيدي و يشتبك معي في معركة؟ األب 
تحول  لو  السن، ال شك  في  ضخم و أصغر مني 

الموضوع لمعركة فسيكون علَْي السالم.
يصيح الولد مخاطبا حفيدي: "نيل" هل تعلم أني 
حصلت مؤخرا على لعبة نينتندو "إسطورة زلدا" 

لعبة رائعة.
أن  أستطيع  أني  أراهن  المحظوظ،  الكلب  أيها  ـ 

أفوز عليك لو لعبنا معا.
ـ أنت تحلم فأنا ممتاز في هذه اللعبة.

ـ حسنا، دعنا نلعب مباراة و نرى من سيفوز.
ـ ُمر  علي مساء اليوم حوالي السابعة.

ـ أو كي.
بإنحناءة من  يحييني  يبتسمان، األب  الولد  والَِدي 
هناك  هل  لنيل:  قلت  العربة  دخلنا  عندما  رأسه. 
إحتمال أنه يرغب أن تذهب له كي يضربك علقة 

في منزله ردا على ضربك له على الثلج؟
الناس  جدي،  قال:  ثم  باستغراب  "نيل"  لي  نظر 
و  اليوم  مساء  لمنزله  سأذهب  ذلك،  تفعل  ال  هنا 

سأفوز عليه في لعبته الجديدة.

المقام  في  المعركة  هذه  أثرت  لماذا  لكن  سألته: 
األول؟ 

دينامكية  أغير  أن  أردت  و  مهزومين  كنا  ـ 
المباراة.

هو  بالتأكيد  و  المباراة  دينامكية  هي  ما  أفهم  لم 
يقوله مذيعي  ما  يكرر  لكنه  يفهم معناها  أيضا ال 

مباريات الهوكي في التلفاز.
نيل قال كأنه يحدث نفسه بصوت عال: هذا الولد 

المحظوظ عنده أحدث األلعاب. 
ثم بعد فترة سألني: جدي، في عيد ميالدي القادم 

ممكن تكون هديتك لي لعبة "إسطورة زلدا"؟
أجبته: سأفكر في هذا الموضوع.

عيد  حتى  لإلنتظار  داعي  ال  الواقع  في  أضاف: 
لي  تشتري  أن  منك  جدا  جميل  سيكون  ميالدي، 

اللعبة في أقرب و قت.
ابتسمت و لم أعلق. أضاف بعد فترة: أنا جوعان.
في  غارقا  وجدته  له  نظرت  المنزل،  من  إقتربنا 
النوم، أنفاسه منتظمة، فمه الذي مازال به اللون 
شقي  كمالك  يبدو  فتحة،  نصف  مفتوح  األزرق 
الجميل  الولد  هذا  أن  كيف  تعجبت  ـْعـِب،  مـُـت

الشقي الجشع المختلف عني تماما من ذريتي.
ثم  حوله  نظر  نومه،  من  استيقظ  وصلنا  عندما 

كرر مرة أخرى: أنا جوعان. 
فتح باب العربة، صاح في: جدي حبيبي، إحضر 
معك حقيبة الهوكي للداخل. ثم إنطلق إلى المنزل. 
مدخل المنزل الممتد من باب الجراج إلى رصيف 
الشارع و الذي نركن عليه العربات مغطى تماما 
عليه  يتزحلق  هو  و  بسرعة  نيل  قطعه  بالجليد، 

مستمتعا كما لو كان ساحة زحلقة على الجليد. 
توقعت،  مما  أثقل  وجدتها   . الحقيبة  أنا  حملت 
حذر  و  ببطأ  بالثلج  المغطى  المدخل  على  سرت 

خوفا من الوقوع.

*األرينا: الساحة المغطاة بالجليد و التي تستخدم 
أيضا  الهوكي،  و  الجليد  على  الزحلقة  لرياضة 

المبنى الذي يضم هذه الساحة. 

514 961 0777  / 450 972 1414
fzemokhol@gmail.com    elressala@videotron.ca  www.el-ressala.com
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 مع بداية فصل الربيع، تتعرض العديد من السيدات لمشكلة تشقق 
القدمين التي تتحول في كثير من األحيان إلى حالة مؤلمة، بسبب الجفاف 

الذي يتعرض له الجلد في هذه المنطقة خالل 
المرحلة االنتقالية بين الصيف والشتاء. 
لذلك، ال بد من زيادة االهتمام بالبشرة 
لمنحها الترطيب مع ما يرافق ذلك من 
عادات غذائية يومية غنية كزيادة استهالك 
الفواكه والماء. لكن، في الكثير من األحيان، 
ال تعرف السيدة الخطوات المثلى التي يمكن 

اتبعاها لعالج فعال لهذه المشكلة.
ولعل الموز من الفاكهة األكثر استخداماً 
على البشرة، بسبب قدرته المذهلة على 
امتصاص الرطوبة وجعل البشرة أكثر 
نعومة ونضارة. ويعمل الموز أيضاً كمقشر 
طبيعي، ألن األنزيمات واأللياف والعناصر 
الغذائية التي تحتوي عليها تلك الفاكهة 
اللذيذة، تساعد على إزالة الخاليا الميتة 
إياها  المتراكمة على سطح القدم، مانحةً 

لمسة حريرة ناعمة.
وصفة مهروس الموز لتشقق القدمين

طريقة التطبيق
قومي بهرس حبتين إلى ثالث حبات من الموز في الخالط الكهربائي أو 

في وعاء بواسطة الشوكة.
في هذه األثناء، قومي بغسل أقدامك بالماء الدافىء ثم نشفي المنطقة 

بمنشفة ناعمة.
طبقي الخليط على كعوب األقدام وركزي على مناطق الجلد المتشقق.

دعي مهروس الموز يتفاعل لمدة 20 دقيقة.
إغسلي قدميك بالماء البارد.

طبقي القليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز على البشرة وارتدي 
الجوارب طيلة الليل.

في صباح اليوم التالي، ستشعرين بليونة ونعومة بشرتك.
يمكنك إن أردت، استخدام قشر الموز لعالج تشقق القدمين، عن طريق 
فرك المنطقة المصابة بالجهة الداخلية لقشر الموز وتركها لمدة تتراوح 

بين 15 و20 دقيقة قبل غسل األقدام بالماء البارد.
وإذا كنت تعانين من أقدام جافة جداً، يمكنك أن تضيفي إلى الوصفة القليل 
من الشوفان أو السكر األسمر أو حتى الملح الخشن، وتفركي القدمين بهذا 

الخليط لعدة دقائق قبل تركه يتفاعل لمدة 20 دقيقة.

 يُفضل كثير من الناس استخدام األرضيات الخشبية 
“الباركيه”، لجعل منازلهم أكثر أناقة ورقي ولسهولة 
للمكان االحساس  إنه يعطي  إلى  تنظيفها، باإلضافة 

بالدفء .
أثناء تنظيف  إتباعها  هناك خطوات مهمة يجب 
للعناية به بشكل دائم وحمايته  أرضيات “الباركيه” 

من التلف:
1- تجنبي تعرض “الباركيه” للشمس أو الرطوبة ألنه 

يجعله يفقد لمعانه ويتسبب في تشققاته.
للتخلص  اليدوية  أو  الكهربائية  المكنسة  2- استخدمي 

من األتربة واألوساخ.
أو الصابون  الكميائية  المنظفات  3- تجنبي استخدام 
في تنظيف “الباركيه”، وامسحي عدة مرات بممسحة 

مصفاة جيدًا.
الدافئ، وفي حالة  بالخل والماء  التنظيف  4- يفضل 

لـ”لباركيه”، ثم امسحي  وجود بقع استخدمي ورق صنفرة مخصص 
األرضيات مره أخرى وجفيفيه.

5- احرصي على فتح مصادر للهواء.
6- استخدام أحد ملمعات األخشاب المخصصة، للحصول على لمعان 

طبيعي، وابتعدي عن تحريك األثاث بقوة لحماية “الباركيه” من الخدوش.

 أصبح من المعروف أن نمط الحياة مسؤول عن أمراض عدة. فعدم 
الحركة، زيادة الوزن، الضغط النفسي، طبيعة الطعام غير الصحي الذي 

نستمر على تناوله يوماً بعد يوم… كل هذه العوامل تؤثر في صحتنا.
ألم المفاصل من األمراض المنتشرة حالياً، وأصبح مؤكداً أن هذا المرض 
لم يعد مرتبطاً بتقدم العمر. فيوماً بعد يوم، نشهد على شكاوى من صغار 
السن الذين يعانون صعوبة وألماً في حركة المفاصل. فمن هنا، يمكن أن 

في المحافظة على  نؤكد أن الطعام قد يكون سبباً مهماً 
صحة المفاصل؛ فكما يؤدي دوراً سلبياً على صحتنا، 

يمكن للتغذية أن تكون دواء إيجابياً لبعض األمراض.
ما هي األطعمة المناسبة للمفاصل؟

1-السمك: أصبح من المعروف أن السمك يحتوي على 
دهون غير مشبعة مفيدة للجسم )w-3 و w-6(. وهذه 
الدهون مفيدة جداً لصحة المفاصل واألربطة. كما 
أن السمك مصدر مهم لمضادات األكسدة التي تحمي 
المفاصل من االلتهابات المتكررة. لذلك ننساه بتناول 
السمك على أنواعه مشوياً على األقل مرتين في األسبوع.
2- المكسرات النيئة: هي دهون غير مشبعة ايضاً، مفيدة 
للصحة. والمعروف أنها غنية بمضادات األكسدة؛ ومنها 
اللوز النيء مثالً الغني بالـVit E، الذي يحارب التهابات 
المفاصل ويحميها. من المهم تناول هذه المكسرات 3 
مرات في األسبوع بكميات معتدلة للمحافظة على الوزن.

3- الشاي األخضر: أكدت الدراسات الحديثة أن الشاي األخضر يمكن أن 
يخفف من أعراض التهابات المفاصل وحتى بإمكانه أن يسكن األلم الناتج 
البوليفينول  منه. الشاي األخضر يحتوي على مضادات األكسدة وعلى 

)Polyphenols(، التي تؤثر إيجاباً على صحة المفاصل.
4- األطعمة الغنية بالكالسيوم: الحليب، األجبان، األلبان، بعض 

الخضار… والكثير من األطعمة األخرى غنية بالكالسيوم الذي يعد 
للجسم. يساعد هذا المعدن في الحفاظ على عظام سليمة.  عنصراً مهماً 
كما أن الحليب ومشتقاته تؤمن البروتين الضروري للعضالت واألنسجة 

الداعمة للمفاصل، فننصح بتناولها بطريقة يومية.
5- الفواكه الحمضية: هذه الفئة من الفواكه غنية بالـ Vit C مثل البرتقال، 
الـVitC في  الليمون، الغريب فروت… وقد أثبتت الدراسات أهمية 

الوقاية من التهابات المفاصل، وحتى في حماية المفاصل والحفاظ عليها 
خصوصاً عند األشخاص المصابين بترقق العظام.

ألم المفاصل؛ لذلك من  التغذية بدور مهم في عالج  بإختصار تضطلع 
المهم إدخال جميع المأكوالت التي سبق وذكرناها لحماية المفاصل والحد 

من المشاكل.

 هل تحلمين بشعر كثيف؟ يمكنك تحقيق حلمك من خالل 3 مكونات طبيعية 
متواجدة في مطبخك.

إن الشعر الرقيق والمتساقط هي من 
مشاكل الشعر الشائعة لدى السيدات 
والرجال في مرحلة معينة  عموماً 
من حياتهم، واألسباب عديدة منها 
تغيير في مستوى الهرمونات، 
الوراثة، تناول بعض األدوية، 
الدم،  الدرقية، وفقر  الغدّة  مشاكل 
وغيرها من األسباب التي يمكن أن 

تؤدي إلى ضعف وتساقط الشعر.
تعانين من شعر ضعيف  فإذا كنت 
ومتساقط ال حاجة بعد اليوم للجوء 
إلى عالجات مكلفة، في ما يلي 3 
مكونات طبيعية وكيفية تطبيقها، 
الخفيف والضعيف  الشعر  لمعالجة 

ومنحك شعراً كثيفاً وقوياً.
 الليمون

هل تعلمين أن عصير الليمون إلى 
جانب رائحته المنعشة، يحفز على 
نمو الشعر؟ فهو ال يعمل فقط على 

إنبات الشعر وزيادة كثافته، بل يعالج أيضاَ قشرة الرأس. إتبعي هذه الخطوات 
الستخدامه على شعرك:

إلى شرائح وضعيها في الخالط  الليمون ثم قطعيها  بتقشير ثمرة من  قومي 
الكهربائي.

أخلطي جيداً حتى تحصلي على لّب الليمون الناعم.
طبقي هذا اللب على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة.

إغسلي شعرك جيداً بالماء، ال حاجة الستخدام الشامبو.
كرري العملية مرة في األسبوع للحصول على شعر كثيف وقوي في غضون 

بضعة أشهر.
 زيت الخروع

إن زيت الخروع غني بالفيتامين E واألحماض الدهنية التي تساعد على إنبات 
لذا ننصح باستخدامه مع زيوت طبيعية أخرى.  لكنه ذو تركيبة لزجة  الشعر، 

إليك الطريق االستعمال:
إمزجي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند.

دلّكي فروة الرأس بهذا الخليط بحركات دائرية بواسطة األصابع.
إستخدمي مشط بأسنان عريضة لتوزيع الزيت على الشعر بشكل متساٍو.

غطي رأسك بمنشفة مبللة دافئة واتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة على 
األقل.

إغسلي شعرك بالماء والشامبو.
 البيض

البيض من المكونات الفعالة في عالج مشاكل الشعر وتحديداً في معالجة الشعر 
التي بدورها  البروتينات  الضعيف والخفيف ألنه يحتوي على نسبة عالية من 
تعمل على إعادة بناء بروتين الشعر وجعله أكثر كثافة. كما يعزز البيض نمو 

الشعر من جديد. إتبعي الخطوات التالية:
أخلطي بيضتان كبيرتان في وعاء حتى تحصلي على قوام متجانس.
طبقي الخليط على جذور وأطراف الشعر واتركيه مدة نصف ساعة.

املوز أفضل مزيل لتشقق القدمني يف أقل من 20 دقيقة!

الطريقة الصحيحة لتنظيف “الباركيه”.. تعريف عليها

تناوليها يومياً قبل الطعام لتقليل الشهية: وصفة حتررك من الكرش يف اسبوع!

أطعمة مفيدة للمفاصل… تعرفوا عليها!

فوائد ماسك “األلوفريا” 
للبشرة

3 خلطات طبيعية أقوى 
من ُحقن النفخ والّشد

ترغبني يف وجه صايف و خالي 
من الشعر ؟..

إليك أفضل اخللطات الطبيعية !

عرض أزياء Louis Vuitton خريف وشتاء 2018 

الصبار  التجميل الستخدام خالصة  اتجهت معظم شركات   
في مستحضرات العناية اليومية للبشرة وذلك ألنها تحتوي على 
مرطبات طبيعية للبشرة، كما تعمل خالصة الصبار على تجديد 
خاليا البشرة لتبدو أكثر نضارة، وتحتوي خالصة الصبار أيضاً 
على مضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات لهذا تعتبر من أنسب 

الخيارات للبشرة المعرضة للحبوب والبثور.
أما عن طريقة تجهيز جل األلوفيرا فهي على الشكل التالي:

عليِك بداية أن تغسلي يديِك جيدًا، وتحّضري وعاًء نظيفًا ومعقًّما، 
لوضع الجل فيه، إذ يمكنِك حفظه في الثالجة لمدة أسبوع.

بعدها عليِك قطع ورقة من األوراق الرمحية، ولتكن األقرب إلى 
األرض، على أن تكون نامية ويخرج منها أشواك مدبّبة.

الغالف  لتتخلصي من  بدقة  الورقة  بتقشير هذه  بعدها قومي 
األخضر وتحصلي على الجل الداخلي الشفاف.

النبتة وضعيه في  داخل  الجل من  لجمع  كبيرة  ملعقة  استخدمي 
الوعاء المعقّم.

لتتأكدي من  قليلة من وجهك،  قلياًل على مساحة  قدًرا  جربي 

عدم حساسية وجهِك تجاه الصبار. في حال عدم ظهور حّكة او 
احمرار، خذي قدًرا وافًرا من الجل وضعيه كقناع على وجهك، 

للحصول على بشرة مشرقة خالية من البقع وصحية.

 فئة كبيرة جداً من النساء يفقدن األمل عند ظهور أول عالمات 
التجميل العتماد  عيادات  فوراً  فيقصدن  التعب على وجوههن، 
البشرة ونفخها. لكن  حقن البوتوكس أو الفيلر وذلك من أجل شدّ 
الحقن، السيما  استبدال هذه  بإمكانك  أنه  تعلمين  المقابل، هل  في 
بخلطات طبيعية  الثالثينيات،  أم  العشرينيات  أواخر  في  إن كنت 
إكتشفي مكوناتها وطريقة  التجميل؟!  أقوى مفعوالً من عمليات 
مثالية  بإطاللة  متألقة  دائماً  لتبقي  المنزل، وطبّقيها  في  تطبيقها 

تليق بك.
مادة  من  كبيرة جداً  نسبة  الموز  احتواء  بفضل  والعسل:  الموز 
البشرة ونفخها ومنعها  أجل شدّ  به من  يُستعان  الّطبيعية،  النشاء 
من الترهل عن عمر مبكر. لذلك، تنصحك صبايا ستايل بإضافة 
ملعقة كبيرة من العسل على موزة مهروسة، وخلط المزيج جيدا 
بعد 30  أغسلي وجهك  العيون.  البشرة وتحت  تطبيقه على  قبل 
الى 3 مرات  الوصفة من مّرتين  دقيقة على األقل وكرري هذه 

في األسبوع.
كبيرة من  البيض كمية  بياض  يحتوي  والليمون:  البيض  بياض 
البشرة ومنع ظهور  في شدّ  أساسياً  تلعب دوراً  التي  البروتين 
بياض بيضة واحدة، ملعقة  المبكرة. أضيفي على  التجاعيد 
صغيرة من ماء الورد وأخرى كبيرة من عصير الليمون. أخلطي 
المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك ألكثر من 30 دقيقة. 
األسبوع واحصلي على  اعتمادها ألكثر من مرتين في  كّرري 

نتيجة رائعة من اإلستعمال الثاني.
فهي  الشيخوخة  الخميرة ظهور عالمات  تمنع  والعسل:  الخميرة 
تحفّز إنتاج الكوالجين بالجلد هذا غير أنها تبيّض البشرة وتعزز 
الذي  العسل  مرونتها. أضيفي على ملعقة كبيرة منها أخرى من 
لـ 40 دقيقة على  المسام وانتظري حتى يجف أي  يطهر أعماق 
تغنيك  مثالية  إطاللة  بعدها واحصلي على  أغسلي وجهك  األقل. 

تماماً عن حقن التجميل.

التي تؤرق  الوجه من األمور  الزائد على  الشعر   ظهور 
تأثيره على جمالها  دائم، بسبب  انزعاج  المرأة وتجعلها في حالة 
كثيفا ويظهر بشكل واضح على  إذا كان  ومظرها، خصوصا 
بكريمات األساس والبوردة  إخفاءه  بشرتها. ورغم محاولتها 
تحتاج  لهذا  بشعا،  يبقى  أن شكله  إال  الماكياج  وبعض مساحيق 

المرأة إلزالته بشكل دائم حتى تتمتع ببشرة صافية ونقية.
الشفة  )فوق  الشنب  المرأة في منطقة  الوجه عند  ويرتكز شعر 
امرأة ألخرى.  الشعرة من  ُسمك  تختلف  بحيث  والذقن،  العليا( 
تكيس  ُمشكلة  الوجه،  الزائد على  الشعر  أسباب ظهور  ومن 

الشهرية وتساقط شعر  الدورة  انتظام  لعدم  باإلضافة  المبايض 
الرأس، وبعض التغيرات الهرمونية التي تطرأ على المرأة نتيجة 

اإلصابة بتضخم الغدة الكظرية.
تهيج  أو  الوجهدون أضرار جانبية  وضفات طبيعية إلزالة شعر 

للجلد:
كبيرة من  ملعقة  بخلط  قومي  والدقيق:  الليمون  - خلطة عصير 
الدقيق مع عصير نصف ليمونة، وطبقى الخليط على وجهك وثم 
بعد ذلك عليك تدليك المنطقة التي ترغبين إزالة الشعر الزائد منها 

عكس اتجاه نموه.
- خلطة الليمون والسكر: اخلطي 30 غرام من السكر، و10 ملم 
المكونات  نظيفة، وامزجي  مياه  مليم  الليمون و150  من عصير 
ذلك على  بعد  تُصبح متجانسة، ضعيها  جيدا مع بعضها حتى 
دقيقة  مدة 20  وانتظري حتى تجف  الشعر  نمو  اتجاه  في  وجهك 
بهدوء  الشعر  نمو  اتجاه  بفرك وجهك عكس  ثم قومي  تقريبا، 

باالستعانة بالماء الفاتر.
- خلطة الحليب والكركم: امزجي 10 مل من الليمون أي ما يعُادل 
ملعقتين وضعي  مقادر  أو  العسل  ليمونة، مع 40 مل من  نصف 
المزيح في اتجاه نمو الشعر، بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء 
فاتر، للحصول على نتائج فورية ومرضية، عليك تكرير العملية 
مرتين في األسبوع لمدة 14 يوما، ثم بعد ذلك ضعيه مرة واحدة 

لما  وفقًا  يومي  بشكل  اإلكسسوارات  ارتداء  السيدات  تفضل معظم    
مثلها مثل  ترتديها، وألن اإلكسسوارات  التي  المالبس  يتناسب مع 
الجديد  ليظهر  فترة  بها كل  الخاصة  الموضة  تختلف  تماًما  المالبس 
أطلت  التي  الفراشة  فإن عقدة  الماضي،  تعود من  أو  آخر  وينتهى عهد 
علينا في موسم الشتاء، مستمرة مع قدوم موسم الصيف لتصبح موضة 

إكسسوارات 2018.
وقد ظهرت على منصات العرض العالمية تلك الكبيرة أو المتدلية، منها 
ما هو مربوط على العنق كما لدى المصممين طوني ورد وإيلي صعب، 

ومنها ما يزين الخصر كما لدى شانيل وفرساتشي. ولم تكتف دور األزياء 
تتخطتها  بل  الجاهزة فحسب،  أو  الراقية  لألزياء  الصيحة  باعتماد هذه 
يعمل هذا   .Marchesa ماركيزا  دار  الزفاف خاصة مع  فساتين  لتزين 
الى طابعك ويبرز شخصيتك  أنوثة  المميز على اضفاء  االكسسوار 

الناعمة بشكل كبير.
بعقدة  المزودة  الشعر  أكسسوارات  اعتمدي  في ربيع وصيف 2018، 
الفراشة، خصوصاً إذا كنت لست من محبات العقد الكبيرة على المالبس، 

ونسقيها مع أزياء ذات طابع أنثوية مزينة بالكشاكش.

3 مكونات فقط لشعر أكثر كثافة

  شارف الصيف على بدايته وبدأت المرأة تقلق أكثر وأكثر بشأن 
جسمها والدهون المتراكمة ال سيما في منطقة البطن. فقد أثبتت دراسات 
عدّة أن المرأة العربية تعاني من الوزن الزائد وتحديداً في منطقة البطن 
وهذا ما يمنعها بالتالي من مواكبة كل صيحات الموضة ويفرض عليها 

شروطاً صارمة في ما يتعلق باختيار أزيائها.

إليِك وصفة سحرية تقلل الشهية وتساعدك في التخلص من الكرش في 
غضون أسبوع، إذا تناولتها مرةً أو مرتين يومياً قبل وجبات الطعام:

لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة الى ملعقتين من الشمر، ملعقتين من 
القرفة المطحونة، ملعقتين من الكمون، عصير فواكهة طازجة وربع 

كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير:
أوالً، أغلي الشمر في لتر من الماء ومن ثم أضيفي اليه ربع كوب من 

عصير الليمون وضعي المزيج في الخالط.
ثانياً، أضيفي الكمون والقرفة الى الخليط وامزجيه جيداً.

أخيراً، أضيفي القليل من عصير الفواكهة الطازجة كعصير التفاح أو 

الكمثري. احتسي هذا المشروب مرة في اليوم أو مرتين قبل وجبتي 
الفطور والعشاء لتتخلصي من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في 
منطقة البطن وتحصلي على جسم مثالي في غضون أسبوع كحدّ 
أقصى. يذكر أن عليك ممارسة التمارين الرياضية لشد الترهالت 

الناتجة عن فقدان الوزن.
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نادي احترام المشاهد:

يامسني صربي تستعني مبدرب 
أجنيب لفيلمها اجلديد وترفض 

االستعانة بدوبلرية

آسر ياسني يقارن نفسه بني احلقيقة واخليال

جنوى كرم تشعل حفلها يف دبي بإطاللة 
مميــــزة

 نقد فيلم : عمالق يستيقظ 
أعظم قديسة في المحبة والتواضع 

هي : فرونيكا جولياني 

تدريبات قاسية ألمحد السقا من أجل فيلمه 
اجلديد »3 شهور«.. 

مى عز الدين تتصدر األفيش الدعائى 
لـ»رسايل«..

حنان مطاوع يف النخيل بـ »الرحلة 710«

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

السقا  الفنان المصري أحمد   شارك 
يكشف عن  فيديو  بمقطع  جمهوره 
التي يخضع لها من  القاسية  التدريبات 

أجل فيلمه الجديد “3 شهور”.
الفيديو،  المصري ظهر في مقطع  الفنان 
الذي نشره على حسابه الخاص على 
“الفيس بوك”، من داخل الجيم، حيث قام 
السقا  فقام  بالوقوف على قدميه،  مدربه 
المدرب، باإلضافة  برفع ساقيه حامال 

لدفع األثقال بذراعيه.
يذكر أن فيلم “3 شهور” من بطولة أحمد 
السقا، ومنى زكي، وخالد الصاوي، 
أكشن  إطار  في  ويدور  وروجينا، 
رومانسي، وهو من تأليف وإخراج 

محمد سامي.
له  السقا مؤخرا أول صورة  ونشر أحمد 
من كواليس الفيلم، والتي جمعته بالمخرج 
محمد سامي، وعلق عليها قائال: “بسم 

هللا.. فيلم 3 شهور”.
السقا  وقد كشفت الصورة عن ظهور 
خالل الفيلم بقصة شعر جديدة، حيث حلق 
الجانبين والخلف وتركه من  شعره من 

أعلى، فيما يشبه قصة “الكابوريا”.

تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري، التدرب 
فيلمها  أكشن خطرة وذلك من أجل  على مشاهد 
الجديد »ليلة هنا وسرور«، والذي تقوم ببطولته مع 

الفنان محمد إمام.
ياسمين صبري، رفضت االستعانة بدوبليرة خاصة 
لتؤدي مشاهد األكشن بدالاً عنها وقامت هي بتنفيذها 
وخضعت من أجل ذلك لتدريبات مكثفة على مشاهد 
تستطيع  لكي  أجنبي  إشراف مدرب  األكشن تحت 

تأدية مشاهدها في الفيلم باحترافية شديدة.

ومن المقرر عرض فيلم »ليلة هنا وسرور« بموسم 
عيد الفطر، ويشارك في البطولة فاروق الفيشاوي، 

ورحاب الجمل.
يدعى »سرور«،  أعمال  أحداثه حول رجل  وتدور 
يقع في عصابة ما،  وحبيبته وتدعى »هنا«، 
العصابة والذي  للهرب، ويلتقي رئيس  ويضطر 
الصراعات  وتبدأ  الفيشاوي،  فاروق  الفنان  يجسده 
بينهما، وتتوالى األحداث، وهو من تأليف مصطفى 
صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

شارك الممثل المصري  آسر ياسين  
له من  جمهوره ومتابعيه صورة 

قضائه يومه برفقة عائلته.
التي  ياسين في الصورة  وظهر 
الخاصة على  نشرها عبر صفحته 
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي داخل 
أوالده، وصادف  برفقة  المتاجر  أحد 
له كملصق  أمام صورة  مروره 
دعائي كانت معلّقة على الحائط داخل 
المتجر ألحد الماركات التجارية التي 

اً لها. صور إعالنا
وحاول بطريقة عفوية تقليد شكله في 
بالقول:«الحقيقة  الصورة حيث علّق 

ضدّ الخيال«.
وقد تّم مؤخرااً تأجيل تصوير مسلسل 
يقوم  الذي  الهاوية »  إلى  » الصعود 
ببطولته ياسين والذي كان من المقرر 

الشركة  أرجعت  المقبل، حيث  الرمضاني  الموسم  في  عرضه 
الوقت وتأجيله لرمضان  إلى ضيق  ذلك  السبب في  المنتجة 

.2019

اللبنانية نجوى كرم  الفنانة  أحيت 
العالمية  القرية  حفل غنائي كبير في 
كبيرا  إقباال  والذي شهد  بدبى، 

وحضورا جماهيريا مميزا.
تألقت في الحفل  اللبناية  الفنانة 
بفستان  بإطاللة مميزة، حيث أطلت 
البيج ، مزين بحزام  باللون  شيفون 
ذهبي عند منطقة الخصر، من 
نيكوال  اللبناني  توقيع مصمم األزياء 

جبران.
الحفل مجموعة  نجوى قدمت خالل 
كبيرة من أشهر أغانيها، والتى تفاعل 
معها الجمهور بشدة، ورقصوا معها 

على نغمات الدبكة اللبنانية.
وكانت نجوى كرم قد القت حفاوة 
بالغة عند استقبالها فور وصولها 
لدبي، وقد شاركت جمهورها بمقطع 
فيديو كشفت فيه عن مفاجأة كانت 
للفندق  في استقبالها لحظة وصولها 
الذي تقيم فيه بدبي، حيث استعرضت 
المكان،  التي مألت أرجاء  صورها 
وقد حرصت على شكر شركة 
روتانا ومديرها التنفيذي سالم الهندي 
الفيديو، كتبت فيه:  في تعليق على 
»بحّب اشكر أبو فواز وروتانا على 

هالمفاجأة الحلوة«.

الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهدها في  اليوم     تستأنف 
مسلسل » الرحلة 710 » داخل إحدى الفيالت بكومباون النخيل 
السكني بطريق مصر اسكندريه الصحراوي حيث ديكور فيال 
شخصية كريمة، التي تجسدها حنان ضمن احداث العمل وتتشابك 
عالقتها مع باقي الشخصيات بجانب معاناتها الخاصه بعد 

اكتشافها اصابتها بمرض السرطان، ويشارك في المشاهد ثراء 
جبيل وريهام عبد الغفور.

ويشارك في بطولة العمل باسل خياط ووليد فواز و ايهاب فهمي 
ومي سليم من تأليف نور شيكيلي واخراج حسام علي .

تامر حسين يتعاون مع شريين عبد الوهاب 
يف عمل فين جديد

بموقع  الشخصي  تامر حسني، من خالل حسابة  النجم  مننشر 
المطار  داخل  االجتماعي »فيسبوك«، مجموعة صور من  التواصل 

تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب.
: »صدفة عسل أشوف شيرين في  وعلق »تامر«، علي الصور قائالاً
انتوا  اللي  تعمل ريأكشن  بتحاول  كانت  وفيهم صورة  القاهرة  مطار 

عارفينه في األفالم استعداداًا لعمل هيجمعنا قوي جداًا إن شاء هللا«.
الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، يقوم حالياًا بتصوير فيلمه الجديد 
اجتماعي كوميدي، ويشارك في  إطار  يدور في  »البدلة«، والذي 
بطولته أكرم حسني، أمينة خليل، دالل عبد العزيز، محمود البزاوي، 

محمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.

للنجمة  المنتجة لمسلسل “رسايل”  الجهة   أطلقت 
الدينن والمقرر عرضه فى  المصرية مي عز 

القادم 2018، والتى تواصل  موسم رمضان 
الديكورات المخصصة  تصويره فى 
للعمل بمدينة 6 أكتوبر، األفيش 
الدعائى للعمل والذي من المقرر 

.ON E عرضه على شاشة
المصرية األفيش  الفنانة  وتصدرت 
انتهت من  للعمل، والذي  الدعائي 
تصوير عدد كبير من مشاهدها، 
يكثف  بينما  أحداثه،  ضمن 

إبراهيم فخر التصوير  المخرج 
المقبلة لالنتهاء من  الفترة  فى 
بالكامل خالل شهر  التصوير 
أبريل، ليدخل بعدها مونتاج 
ومكساج ووضع الموسيقى 

التصويرية للحلقات األولى.
بطولة  في  ويشارك 
مسلسل “رسايل”، مى 

سليم،  وخالد  الدين،  عز 
وأحمد حاتم، رامز أمير، 

مها أحمد، هشام إسماعيل، 
سليمان  خليل،  وأحمد 

سعيد  أحمد  د عيد،  ب ع
الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، 
تامر مرسى، وإخراج  المالك، وإنتاج  تأليف محمد سليمان عبد  المصرى، محسن منصور، من  الشرنوبى، دنيا  هاجر 

إبراهيم فخر.

شقيقي  لمرض  وذلك  أشهر  ستة  قرابة  الكتابة  عن  تغيبت  لقد  القارئ  عزيزي   
األوحد " أشرف كمال" )السندباد( ثم وفاته في 25 ديسمبر 2017 مع ميالد الطفل 
يسوع ليلتقي به في الفردوس . واآلن أعود إليك بفيلم رائع لحياة القديسة فرونيكا 
جولياني وهي أعظم قديسة في طلبها من السيد المسيح ان تعيش العذابات التي تعذبها 
هو نفسه  فأصحبك لقرائتها . )الموضوع(: ميالد الطفلة أرسوال في 27/12/1660 
بايطاليا وعندما بلغت )سنة( كانت تقبل الطفل يسوع وهو في أحضان أمه مريم. 
حين بلوغها الرابعة من عمرها كانت تلعب معه في الحديقة. دفعها حبها للصور 
الدينية في منزل أسرتها أن تكرس حياتها للرب في الكنيسة وتكون راهبة. وطلبت 
من يسوع أن تعيش عذاباته في حمل الصليب أوال ثم في الصلب نفسه. ورحلت في 

9 يوليو 1727 عن 66 عامااً. الفيلم مهداة من الجالية اللبنانية للعالم أجمع .
)التحليل والنقد( : سيناريو وإخراج : "جيوفاني زيبرنا "-

عزيزي القارئ الفيلم )تسجيلي درامي( في لغة سينمائية جيدة سواء في التسجيلي 
للقديسة  رسومات   : من  بالفعل  الموجود  المستندات   المخرج  فسجل  الدرامي  أو 
فرونيكا ، يومياتها الخالدة التي وصلت إلى 22 ألف صفحة وهي مليئة باألحداث 
التي تفوق الخيال نفسه وسجل أيضا صورااً منذ عصر القديسة وكنيستها ، الكتب 
الدينية الكثيرة ألخ – )وذلك يفكرنا بكتابات ورسوم الفراعنة( حتى يثبت الحقائق 

الواقعية في ذلك العصر.
على  يجسدها  أن  المخرج  أراد   – يومياتها  في  فرونيكا  كتبتها  التي  األحداث  أما 
الشاشة عن )طريق الدراما( فأظهر )الصراع( الكبير القائم بين الخير والشر مثمثالاً 
في الخير : للطفل يسوع والعذراء مريم وفرونيكا – والشر متمثالاً في : الشيطان 
والناس الذين أعتقدوا في المسيح الزائف . جسد المخرج فرونيكا في مراحل عمرها 
وهي طفلة تلعب مع يسوع في الحديقة ويقول أنها سوف تكون عروسته. والكاميرا 
في لقطة مكبرة للطفل يسوع ثم لقطة مكبرة للطفلة أرسوال. وبما أن أرسوال كانت 
المسيح  صورة  نرى  ثم  معلمها،  تبارز  ونجدها  السيف  تعلمت  كبيرة،  عائلة  من 
مجسمة في الشجر والكاميرا )بان( من اليمين لليسار بين الشجر ويظهر وجه السيد 
شعرها،  يقصون  للراهبات  متوسطة  طويلة  ولقطة  الدير  تدخل  أرسوال   . المسيح 
الحقيقية  - او صورة طبق األصل(  ويطلق عليها اسم فيرونيكا ومعناه )األيقونة 
وفي الدير وجدت )صراعا( آخرااً وهو األنتقال من الجسد إلى الروح. نرى وجه 
فرونيكا جاد وبه بعض الخوف للمسئولية التي تقدم عليها. وهنا ساعدتها العذراء 
مريم في رسالتها وظهرت لها ومدت يدها لها فاطمئنت فرونيكا أنها ليست بمفردها. 
أنها تعلم أن يسوع تعذب لخالص العالم على الصليب ، فتضع الصليب على قلبها 
وتشعر براحة نفسية كبيرة ، وتنادي الحب األعظم فوق األشجار : انني بحبك يا 
يسوع . قطع علي ) سرد تسجيلي( من الراهب في الدير )أو الكورس في المسرح 
حبها  بقدر  ليسوع  حبها  بقدر    : متوسطة  والكاميرا  جالسااً  يقول  فهو  األغريقي( 
للتعذيب . انها تريد التألم لحياة يسوع الذي تألم بالنسبة البشرية فال يوجد حب اكبر 

من حب يسوع .
)عذابات فيرونيكا( : شاركت فيرونيكا يسوع بشرب كاس المرارة في الجتسمانية 
قبل صلبه . طلبت فيرونيكا من يسوع أن تعيش عذاباته أوالاً في حمل الصليب ثم 
بآالم  جسدها  على  أنطبع  ثم  كالمسيح  به  ومشيت  الصليب  فحملت  نفسه.  الصلب 
المسيح في  تعذب  فأحست كيف  األيمن  ثم في جنبها  والقدمين  اليدين  الصليب في 
فأكثر.  أكثر  يسوع  أحبت  كلما  تعذبت  الشوك على رأسها وكلما  إكليل  ثم  الصلب 
وأقدام  اقدامه  على  الدم  فنجد  ألمه(  ينظر  المصلوب)  يسوع  أمام  فرونيكا  تركع 
فيرونيكا . كان قلبها ينتزع من جسدها لتطهيرها ثم يعود لها . أنها فعالاً قديسة القلب. 
هي شريكة يسوع في الطهارة – دقات األجراس تدل على الفضائل الصوفية . كانت 
تختبئ تحت معطف العذراء، والعذراء تقول ليسوع هذه عروستك . كانت فرونيكا 
تعيش كل الخبرات مع يسوع حتى وصلت للصوفية والحب من خالل مريم . أخرج 
المخرج )جيوفاني( هذه المشاهد بروحانية كبيرة تخدم الموضوع خاصة أن فرونيكا 
مرت بكل العذابات وآالم الروحية التي عاشها يسوع في تواضع وقدسية وتقول : 

أجد نفسي خالية من الفضائل ! .
الواقع والحقائق  . وذلك يدل على  ذاته  الشيطان  : كان متمثالاً في  الشر(  )صراع 
المعاشة من أصحاب الشخصيات الرئيسية . مثل: السيد المسيح والسيدة العذراء و 
فرونيكا. ومن هنا كان الجانب التسجيلي – أما الدرامي – فكان المخرج موفقااً في 
)إخراج( دور الشيطان في حياة القديسة فيرونيكا . فظهر لها على شكل أنسان دميم، 
قبيح، أوحيوان متوحش أو أحبال كبيرة تلتف حول الناس لتعذبها في جهنم . رأت 
فيرونيكا رؤى كثيرة في المطهر وجهنم وشعرت بعذابات الناس هناك.  كان قلبها 

يتمذق بذلك ونجحت في أبعاد الشيطان عنها .
أظهر المخرج على الشاشة الناس الذين خدعوا من المسيح الزائف ويحاول الشيطان 
هدمهم. ورأت فيرونيكا بشاعات الشيطان تهلك الناس أمامها. وتسأل مالكها الحارس 

إلى متى تدوم هذه العذابات ؟ فيقول: إلى األبد ! .
جلست فيرونيك تكتب بمساعدة العذراء مفتوحة اليدين وكانت تملي عليها ما تكتبه . هنا 
يعطي المخرج ) الصراع القائم( بين الشيطان )الشر( لتدمير فيرونيكا – والخير المتمثل 
في فيرونيكا . ) فالصراع بين الشد والجذب بين الشيطان وفيرونيكا و)أزمته( أنها كانت 
تكتب يوميتها ويريد منعها من الكتابة – فرونيكا ال تبالي به ، ووصل )للذروة( أنها ال 
تعيره أي أهتمام والتخافه )الحل( أن خطف ما كتبته ولكن قوة كبيرة هدمته وهي قوة 
العذراء التي يعلم أنها  سحقته )الشيطان( بقدمها . )النتيجة( فرونيكا تحيا حياة فلسفية 
 . هللا  لمجد  شئ  كل  ليكن  التعبير  بشدة  تكتب  وكانت  شئ  آلتفقه  كانت  ما  بعد  عميقة 
)الموسيقى( كانت هادئة وروحانية متمشية مع الموضوع القوي الديني . لعب )المونتاج( 
دورااً كبيرااً بين تقطيع المشاهد التسجيلية ومشاهد الدراما السريعة حتى ال يتخلل الملل 
 ، أرسوال  للطفلة  الصورة  يخرج من  يسوع  الطفل  مثل  السينمائية(  )الخدع   . للمشاهد 
وتمثال المسيح المصلوب يتحول الي انسان ويتجه وجهه الي العذراء وفرونيكا،  كذلك 
الخدع  هذه     – ينطفئ  ال  الذي  واللهب  نار جهنم   . الشجر  بين  المسيح  السيد  صورة 
خدمت الناحية التسجيلية بل أكملتها، وأثرت الفيلم التسجيلي والدرامي . )أما الفيلم( فهو 
عبارة عن تحفة فنية خالدة لماذا؟ : يخلد القديسة الكبيرة فرونيكا جولياني، األبحاث ، 
والكتب ، واليوميات لتحضير الفيلم – تقسيم السيناريو لتسجيلي للمصادر الثابتة ودرامي 
لتجسيد األحداث وأيقاع الصدق والروحانية لفيلم ديني عظيم . قال المخرج نفسه : أنه 
في تحضير هذا الفيلم ، أنه أعتنق الديانة المسيحية الكاثوليكية وتأثر بالقديسة فرونيكا 
تأثرااً شديدااً مع اسرته . وكل هذا العمل كان ورائه مخرجااً يفهم حرفية السينما التسجيلية 
والدرامية وهو الشاب جيوفاني زيبرنا –مع مجموعة كبيرة من الباحثين المؤمنين الذين 
قدموا فيلمااً نقيااً يليق بقديسة كبيرة أحبت الطفل يسوع والعذراء مريم وتفانت في حبهما 
عمالق  الـ:  لتكون  والتواضع  المحبة  في  الصالح  المثل  لنا  وأعطت  الناس  حب  وفي 

يستيقظ .
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سلسلة:
دقائق لغوية )7(

واو العطف:
 يقول بعضهم: جاء زيٌد، عمرٌو، خالٌد وسميٌر أو ما شابه، وهذا 
العربية ال كما  العطف تكرر في  العربية ألن أحرف  ال يجوز في 
َواْلَقاِنِتيَن  اِدِقيَن  َوالصَّ اِبِريَن  تعالى: }الصَّ في األجنبية. كما في قوله 

َواْلُمنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأَلْسَحاِر{ )آل عمران 17(.

بين:
»بين«، ال تكرر إال إذا دخل عليها الضمير. فنقول مثال: بين فالن 
وفالن أو بيني وبين فالن. كما في قوله تعالى: }فيتعلمون منهما ما 
الرياح  102(، }وتصريف  )البقرة  المرء وزوجه{  بين  به  يفرقون 
والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون{ )البقرة 

.)164

سائر الناس: 
أنها تعني  يعتقد بعضنا أن »سائر« تعني جميع أو كل، والصواب 
»الباقي«. ففي محيط المحيط للبستاني - باب »سار«: »السائر، بمعنى 

اِئُر الباقي«. الباقي«. وفي لسان العرب البن منظور أيًضا: »السَّ

مالُئه مماألة:

تملًُّقا وِتِمالًَّقا: ألن  يتملَّقه  أو  َمالًقا  يْملَُقه  يُمالِئُه، مماألة، بل  يقال:  ال 
»ماأله عليه مماألة ساعده وشايعه... ومنه الحديث وهللا ما قتلت 
عثمان وال ماألت على قتله. وملق فالن فالًنا ولفالن تودد إليه وتلطف 
له وأعطاه بلسانه من الود ما ليس في قلبه. وتملَّق فالٌن فالًنا ولفالٍن 
تملًقا وِتِماّلقا تودد إليه وتلطف له وليّن كالمه وتذلًل«. )راجع محيط 

المحيط للبستاني، بابي »مأل« و »ملق«(. 

سلسلة:
)8 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

متى ينتهي ترودو من مشكلة رحلة راس السنة إىل جزيرة 
االغا خان ؟ 

  اعترف جوستان ترودو بعد تعرضه للهجوم 
من قبل نواب المعارضة امام المحافظين في 
مجلس العموم يوم الثالثاء بأنه حصل على 
حقيبة سفر كهدية من اآلغا خان مقابل سترة 
عيد الميالد اثناء اجازته المثيرة للجدل في 

يناير عام 2016.
وقال جاستان ترودو: »كما نفعل مع أصدقاء 
العائلة خالل موسم األعياد ، قمنا بتبادل 
الهدايا«. أعطيته سترة وأعطاني حقيبة سفر. »

بما أن هذه الهدايا كانت غير قانونية أو »غير 
مقبولة« ، وفقاً لمصطلح مفوض األخالق ، ال 
ينبغي لرئيس الوزراء أن يعلنها في السجل. 
هذا صحيح بالنسبة لجميع التبرعات التي 
وردت خالل رحلة عائلة ترودو المثيرة للجدل 
إلى جزيرة الملياردير الروحي قبل عامين.

وفقا لمكتب المفوض، يجب أن تظهر الهدايا 
التي تزيد عن 200 دوالر التي تتوافق مع 

القانون على السجل العام على اإلنترنت.
الهدايا التي تشير إلى أنها قد أعطيت للتأثير على مسئول منتخب 
هي »غير مقبولة« بالتعريف وبالتالي تبقى سرية. ال تؤخذ قيمتها 

في االعتبار.

لم يحدد رئيس الوزراء ما فعله بهذه الهدايا. ويدعي أنه عمل مع 
مفوض األخالق ، وأجاب على جميع أسئلته وقبل بتوصياته.

لم يرد مكتب رئيس الوزراء على رسائل البريد اإللكتروني حول ما 
إذا كانت حكومة ترودو تنوي إنهاء هذه الثغرة للحصول على هدايا.

  أعلن وزير العائلة في حكومة مقاطعة 
كيبيك لوك فورتان تخصيص مبلغ 95 
خدمات  توفير  أجل  من  دوالر  مليون 
الحضانة بشكل أفضل للعائالت المحتاجة.
وبالتالي سيصبح بإمكان هذه العائالت 
إرسال أطفالها إلى دور الحضانة مجاناً 
خمسة أيام في األسبوع، أي دواماً كاماًل، 
بدل  المقبل  ابتداًء من آب )أغسطس( 
يومْين ونصف فقط وفق ما هو متبع حالياً.
المخّفضة  المساهمة  قانون  فموجب 
المعمول به حالياً تغطي حكومة كيبيك 
نفقات دور الحضانة للعائالت المحتاجة 
لفترة أقصاها يومان ونصف في األسبوع 

عن كل طفل.
ويشمل هذا اإلجراء الجديد العائالت التي 
تستفيد من برنامج المساعدات االجتماعية 
أو برنامج التضامن االجتماعي أو من 

برامج رفاه اجتماعي أخرى.
ويندرج هذا االستثمار من قبل حكومة كيبيك في إطار 

خطة العمل لإلدماج االقتصادي والمشاركة االجتماعية، 
ويمتد لغاية عام 2023.

كيبيك: 95 مليون دوالر إضافية خلدمات احلضانة 
لألسر احملتاجة

كندا تطرد أربعة دبلوماسّيني روس تضامنا مع بريطانيا

ميزانية ليتاو 2018: ائتمان ضرييب جديد لشراء أول منزل 

أكثر من 150000 مهاجر مهتمون بالدروس الفرنسية 
اجملانية يف حكومة كيبيك

السجن املؤبد للمعتدي على مسجد كيبيك الكبري

عجز يف موازنة مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور

   اعترف ألكسندر بيسونيت بقتل ستة 
مصلين في مسجد في مقاطعة كيبيك 

الكندية عام 2017.
البداية  في  أنكر  قد  بيسونيت  وكان 
المحكمة  إليه  التي وجهتها  االتهامات 
بكل  االعتراف  وقرر  رأيه  غير  ثم 

االتهامات الموجهة إليه.
ووجهت المحكمة 12 اتهاما لبيسونيت 
البالغ من العمر 28 عاما ست منها بالقتل 
العمد وست أخرى بمحاولة القتل وذلك 
بعدما اقتحم المسجد وأطلق النار بشكل 

عشوائي على المصلين.
وبذلك لن يواجه بيسونيت محاكمة لكن 

سيصدر ضده حكم عقابي في الجريمة التي اعترف بها.
واعترف بيسونيت بقتل كل من خالد بلقاسمي 60 عاما 
وعز الدين سفيان 57 عاما وعبد الكريم حسن 41 عاما 
ومحمدو باري 42 عاما وإبراهيما باري 39 عاما وأبوبكر 

ثابتي 44 عاما.
وأصاب بيسونيت خمسة آخرين بينهم أيمن الدربالي الذي 

يرقد في المستشفى ويعاني من الشلل.
وكانت المحكمة وجهت تهمة إضافية للجاني بمحاولة قتل 

جميع من كان في المسجد وعددهم 35 شخصا آخر.

وكان بيسونيت قد استأجر شقة مع شقيقه التوأم قرب المسجد 
حسب ما أكدت شبكة سي بي سي اإلخبارية الكندية.

البشر  أجناس  وعلم  السياسية  العلوم  بيسونيت  ودرس 
األنثروبولوجيا في جامعة الفال ووصفه أساتذته في الجامعة 
وزمالؤه بأنه شخص مهذب لكن بعضهم أشار إلى أنه بدأ 

في اعتناق أفكار متطرفة قبيل أشهر من الجريمة.
شبكة  على  متطرفة  أفكارا  شارك  أنه  أحد زمالئه  وأكد 
اإلنترنت مع مؤيدي المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة 

مارين لوبان عندما زارت كندا.

   أعلن توم أوزبورن وزير المال 
في حكومة نيوفاوندالند والبرادور 
موازنة الحكومة الليبراليّة برئاسة 

دوايت بول.
في  عجزا  الحكومة  وسّجلت 
موازنتها بلغ 812 مليون دوالر 
للسنة الماليّة 2018-2017، أي 
34 مليون دوالر عن  أعلى ب 
العجز الذي كانت قد توّقعته لدى 
إعالن موازنتها الربيع الماضي 

والذي بلغ 778 مليون دوالر.
وبلغت قيمة الدين العام 14،6مليار 
دوالر ومن المتوّقع أن ترتفع إلى 
15،53مليار دوالر مع نهاية السنة 

الماليّة الحاليّة، وتوّقع وزير المال العودة إلى فائض في 
الموازنة عام 2023.

ويشار إلى أّن كلفة الخدمات مرتفعة في  نيوفاوندالند 
والبرادور ويزيد من تفاقمها توّزع العديد من المجتمعات 
الريفيّة في مختلف أنحاء المقاطعة التي تقارب مساحتها 

405 آالف كيلومتر مربّع.
وتشّكل عائدات النفط حاليّا 14 بالمئة من مداخيل المقاطعة 

توم اوزبورن، ورغم تراجع األسعار  الوزير  قال  كما 
فقد  بلغت قيمتها 930 مليون دوالر السنة الحاليّة، ومن 

المتوّقع أن تقارب المليار دوالر العام المقبل.
وأعلن وزير المال عن خفض الرسوم على خدمات التأمين 
بما فيها التأمين على السيّارات  بنسبة 2 بالمئة لألربع 
العمل بهذا االجراء مطلع  يبدأ  المقبلة على أن  سنوات 

العام المقبل 2019.

  ابتداًء من هذا العام ، ستقدم كيبيك خصًما ضريبيًا 
جديًدا سيكسب 750 دوالًرا لشراء أول منزل ، باإلضافة 
إلى تمديد برنامج RénoVert لمدة عام واحد ، من أجل 

تنفيذ أعمال التجديد »المسئولة إيكولوجيًا«.
ستكون شروط األهلية لهذا الرصيد الضريبي الجديد غير 
المنازل  شراء  خطة  لشروط  مشابهة  لالسترداد  القابل 
)RAP( ، مما يعني أنه ، من أجل االستفادة منها ، لن 
تكون المالك خالل السنوات األربع السابقة للمعامالت.

يتوقع وزير المالية كارلوس ليتاو أن تستفيد 47،000 
أسرة من هذا اإلجراء ، الذي سيكلف الدولة 28 مليون 

دوالر سنوياً.
قال الوزير ليتاو في كلمته »شراء منزل ألول مرة هو 
عبء في كثير من األحيان صعبة للعائالت الشابة. ]...[ 
نريد تعزيز الوصول إلى ممتلكات المشترين األوائل ».
للزوجين ، يمكن تقاسم خصم الضرائب $ 5000 على 

الدخل الخاضع للضريبة.
الجديد  الضريبي  االئتمان  سيزيد   ، الفعلية  الناحية  من 

في كيبيك 750 دوالًرا ويصل إلى 1376 دوالًرا من 
خالل تضمين االئتمان الضريبي الفيدرالي الحالي الذي 

يبلغ 626 دوالًرا.
ترى كيبيك أن مبلغ 5000 دوالر يوازي نفقات إضافية مثل 
»ضريبة الترحيب« )250 2 دوالًرا لمتوسط منزل يبلغ 
250.000 دوالر( ورسوم التفتيش )550 دوالًرا( ورسوم 
التوثيق )1200 دوالر( ونفقات متحركة )1000 دوالر(.

الحظ أنه لن يكون من الضروري تقديم الفواتير للحصول 
على االئتمان الضريبي.

في مواجهة »النجاح الكبير« لالئتمان الضريبي القابل 
لالسترداد RénoVert ، قرر الوزير ليتاو تمديد الطلب 

لمدة عام واحد ، حتى 31 مارس 2019.
يوفر البرنامج الدعم لما يصل إلى 20 ٪ من نفقات التجديد 
السكنية المؤهلة التي تتجاوز 2،500 دوالر. الحد األقصى 
لقيمة هذا االئتمان الضريبي هو 10،000 دوالر ، على 
سبيل المثال لعزل السقف ، والعمل األساسى أو استبدال 

األبواب والنوافذ.

  قّررت الحكومة الكنديّة طرد أربعة دبلوماسيّين روس 
ورفضت السماح لثالثة آخرين بتعزيز عدد افراد طاقم 

السفارة الروسيّة في كندا.
وجاء االعالن على لسان وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا 
فريالند، التي وصفت الهجوم بأنّه »عمل حقير ومتهّور«.
ويعمل الدبلوماسيّون المطرودون في السفارة الروسيّة 
في اوتاوا والقنصليّة الروسيّة، »وهم ضبّاط استخبارات 
أو أفراد استخدموا وضعهم لتقويض أمن كندا أو التدّخل 

في ديمقراطيّتنا« كما ورد في بيان الحكومة الكنديّة.
في  بريطانيا  مع  تضامنا  االجراء  هذا  اوتاوا  واتّخذت 
قضيّة الهجوم بغاز األعصاب على عميل االستخبارات 
الروسي السابق سيرغي سكريبابل  وابنته والذي تنحو 

لندن بالالئمة فيه على موسكو.
وقد أعلنت مجموعة من دول الغرب عن طرد دبلوماسيّين 
روس  من بينها والواليات المتّحدة  ونحو 14 من دول 

االتّحاد األوروبي.
وأّكدت كّل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وايطاليا وبولندا 
والدانمارك ودول البلطيق الثالث وتشكيا طرد دبلوماسيّين 

روس يعملون لديها.
كما قامت اوكرانيا بطرد 13 دبلوماسيّا روسيا »تضامنا 
مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا األطلسيّين وبالتنسيق 
مع دول االتّحاد االوروبي« كما ورد في بيان صادر عن 

الرئيس االوكراني بيترو بوروشنكو.

كندا تشدد إجراءاتها اهلادفة ملكافحة إغراق 
سوقها بالفوالذ  

الفدرالية  الحكومة  رئيس  قال    
شددت  أوتاوا  إن  ترودو  جوستان 
إغراق  لمكافحة  الهادفة  إجراءاتها 
سوقها بالفوالذ وأيضاً للحؤول دون 
تحّول كندا إلى معبر للفوالذ األجنبي 

إلى الواليات المتحدة.
ندع  ولن  تجارية،  دولة  »كندا 
ممارسات تجارية غير عادلة، مثل 
تسريب الفوالذ واأللومينيوم، تؤذي 
صناعات شمال أميركية أو تهددها«، 
قال ترودو في بيان أصدره، مضيفاً 
أن »كندا لن تكون بوابة خلفية تُستخدم 

لبلوغ أسواق أخرى في أميركا الشمالية«.
وقال فريق ترودو إن رئيس الحكومة الكندية تطرق 
إلى هذه »اإلجراءات الهامة التي تتخذها كندا« خالل 
حديث هاتفي أمس مع الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن في 8 آذار )مارس( الجاري 
فرض رسوم جمركية بنسبة %25 على مستوردات 
الفوالذ وبنسبة %10 على مستوردات األلومينيوم، 

لكنه أعفى كندا والمكسيك، شريكتْي بالده في اتفاق 
التجارة الحرة ألميركا الشمالية )»نافتا«(، من هذه 
الرسوم بانتظار التوصل إلى نسخة جديدة من االتفاق 

يقبل بها.
وفي وقت الحق أصدرت إدارة ترامب إعفاًء مؤقتاً 
أيضاً من هذه الرسوم لدول االتحاد األوروبي ودول 

أخرى حليفة للواليات المتحدة.

  الحملة الترويجية لتعليم اللغة الفرنسية مجانية 
وهي ناجحة! تعد دائرة الهجرة والتنوع والشمول 
أكتوبر  في  إطالقه  منذ  للمهاجرين.  كبيًرا  نجاًحا 
موقع  شخص   150000 من  أكثر  زار   ،  2017
www.LeSuccesPar- اإلنترنت على   للحملة 

عن  المزيد  لمعرفة   leFrancais.gouv.qc.ca
زيادة  وكيفية  المجانية  الفرنسية  اللغة  دروس 

المساعدة المالية المتاحة.
النجاح  مفاتيح  من  واحدة  هي  الفرنسية  »تعلم 
وزير   ، هورتل  ديفيد  يقول  كما   ، االندماج«  في 
الهجرة والتنوع والشمول والنائب عن منطقة فيو. 
متنوعة  مجموعة  بعرض  الحملة  هذه  لنا  »تسمح 
من خدمات الفروق التي تقدمها الحكومة ، فضاًل 
الذين  لألشخاص  الممنوحة  المالية  المساعدة  عن 
على  الجدد  الوافدين  أشجع  كامل.  بدوام  يدرسون 
استخدام خدمات الفروق هذه في أقرب وقت ممكن 
لتعزيز اندماجهم في المجتمع في كيبيك. وسيسهل 
في  إدماجهم  ذلك  في  بما   ، اليومية  أنشطتهم  ذلك 
في  أطفالهم  بدعم  لهم  السماح  مع   ، العمل  سوق 

المدرسة والتواصل مع من حولهم.«
زيادة المساعدات المالية

المتاح  البدل  زيادة  تم   ،  2017 أغسطس   1 منذ 
على  الفرنسية  اللغة  يدرسون  الذين  لألشخاص 
في  األسبوع.  في  دوالًرا   140 إلى  التفرغ  أساس 
وقت سابق ، تراوح هذا البدل األسبوعي من 30 

دوالًرا إلى 115 دوالًرا.
باإلضافة إلى ذلك ، فإن جميع أولئك الذين يتلقون 
بدل  على  للحصول  اآلن  مؤهلون  متفرغاً  تدريباً 
كان  إذا  بهم.  الخاصة  العام  النقل  تكاليف  يغطي 
استالم  فيمكنهم   ، أطفال  لديهم  األشخاص  هؤالء 
بحد  أطفالهم  رعاية  نفقات  مقابل  مادية  مساعدة 

أقصى 25 دوالًرا في اليوم لكل طفل معال.
دورات لجميع االحتياجات

باإلضافة إلى الدورات الدراسية بدوام كامل ، تقدم 
مجانية  دورات  والشمول  والتنوع  الهجرة  وزارة 
مجال  حسب  متخصصة  ودورات  جزئي  بدوام 
www. التوظيف والدورات عبر اإلنترنت. زيارة
 LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca
لمعرفة المزيد عن الدورات وكيفية التسجيل. تتوفر 
الفرنسية  التالية:  عشر  األحد  باللغات  المعلومات 
 ، الماندرين   ، العربية   ، اإلسبانية   ، اإلنجليزية   ،
الكانتونية ، الهندية ، البنجابية ، البنغالية ، األردية 

والتاميلية.
التابع  االتصال  بمركز  االتصال  أيًضا  يمكنك 
والخميس  والثالثاء  االثنين  أيام  في  للوزارة 
مساًء   4:30 إلى  صباًحا   8 الساعة  من  والجمعة 
 10:30 الساعة  من  واألربعاء    5148649191
مونتريال(  )منطقة  في   مساًء   4:30 إلى  صباًحا 
أو 18778649191 )في أماكن أخرى في كيبيك 

، مجانا(.

قريباً أفتتاح أول مطعم يف مونرتيال والعامل على شكل سفينة فضاء 
فأحرص على حجز مقعدك على أوىل رحالته من اآلن 

  بعد أيام قليلة قادمة سيتم اإلعالن رسمياً عن أهم وأحدث مطعم سيجوب بك العالم أثناء 
العشاء مع األهل واألصدقاء من خالل طقم ضيافه جوي فضائي  أو  الغداء  لوجبة  تناولك 

متخصص في تقديم ألذ وأطعم الوجبات والمشروبات. 
 والمطعم الجديد مصمم على شكل مؤثرات عالية التقنية ستشعر معها بعملية الصعود فوق 
الجوية وستجوب بك في جولة  التي تصادف أغلب الرحالت  الهوائية  السحاب وبالمطبات 
على معظم وأشهر المدن والعواصم العالمية إلى ان تعود إلى األرض مجدداً والمطعم الجديد 
يحمل أسم   Restaurant Galaxa  ويمكنك التعرف على المزيد من المعلومات المهمة من 

       www.galaxa.ca  خالل موقعه الرسمي



قاله: الزم  الدكتور  الغبي  واحد   * 
تعمل عملية للقلب

اعملها،  بعرف  مش  الغبي:  جاوبه 
ممكن تعملوها لي إنتو؟

عند  كان  محشش  واحد  مرة   *
الجزار وقفت قطة وراه.
القطة قالت : مياوووووو

كيلو  حطلها  للجزار:  الحشش  قال 
كبدة 

الجزار حطلها.
بعد ما اكلتو، العطة كمان مرة قالت

مياووووووووو
كيلو  حطلها  للجزار  قال  المحشش 

لحمة حطلها !
طلع المحشش من الجزارة

نادي عليه الجزار وقاله:
فين حق الكبدة واللحمة؟

كنت  أنا  مالي  وانا  المحشش:  قاله 
بترجملك.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

Vendredi 30 mars 2018
الجمعة 30 مارس  2018

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدينة ليفورنو االيطالية 

Les proverbes en français et arabe

- L’union fait la force
- إيد واحد ما تسقفشي

- Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué

- ما تبعشي سمك في امليه
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  مدينة ليفورنو: على الرغم من أنها ليست واحدة 
تعد  أنها   إال   ، بالسكان  اكتظاظا  المناطق  أكثر  من 
واحدة من أهم المدن االيطالية وهي عاصمة مقاطعة 
ليفورنو، ويعتبر المصدر الرئيسي لالقتصاد في المدينة 
هو ميناءها الضخم، حيث أن مدينة ليفورنو بها ثالث 
ميناءها مجموعة  البالد ويستضيف  في  ميناء  أكبر 
السياحية، وتقدم لضيوفها فرصة  السفن  متنوعة من 

لرؤية البر الرئيسي إليطاليا.
وتحتوي مدينة ليفورنو على بعض المساكن التي تعود 
إلى العصر الحجري، وتحتوي على الكثير من المعالم 
المهمة خالل عصر  المدن  كانت من  فلقد  السياحية، 
النهضة وكانت مقر حكم عائلة ميديسي، وتم تحصين 
مدينة ليفورنو بالعديد من األبراج والحصون وأسوار 
المدينة للمساعدة في الدفاع عنها، والزالت الكثير من 
هذه الدفاعات موجودة حتى اليوم، وتتميز المدينة بسبب 

موقعها الساحلي في وسط إيطاليا.
ولقد توسعت المدينة ولكنها مازالت تحتفظ  بمعالمها 
القديمة، وعلى الرغم من أن العديد من الناس يمرون 
عبر مدينة ليفورنو للوصول إلى مدينة بيزا، إال أنها 
تعتبر من الوجهات الرائعة ولديها الكثير من المواقع 

التاريخية والسواحل الجميلة.
أهم األماكن السياحية في مدينة ليفورنو:

بناء  تم  نوفا:  قلعة فورتيزا   –
القلعة الجديدة في منتصف القرن 
الخامس عشر الميالدي، وكانت 
احد دفاعات مدينة ليفورنو ، حيث 
بعد  ثاني  بمثابة حصن  كانت 
الحصن القديم، وتتميز بالطراز 
األسوار  الخماسي وسلسلة من 
المدببة، وهي عبارة عن هيكل 
القناه، ويحيطه  به  تحيط  ضخم 
الجدران القديمة، ويحتوي على 
الدفاعية  الخصائص  الكثير من 
التي ال تزال سليمة مثل موانئ 
السالح، ويوجد في وسط القلعة 

حديقة جميلة.
– ميناء ليفورنو: يعتبر أحد االماكن 
الرائعة والمثيرة لإلعجاب، ويعد 
واحًدا من أكثر الموانئ ازدحاًما 
وإنتاًجا في إيطاليا، ويمتد الميناء 
الهادئ في حوض  الميناء  من 
أسماك ليفورنو حتى القناة التي 
أرنو، ويحتوي  نهر  تنضم في 
الشحن  الميناء على محطات 
المشي عبر  التجارية، ويعتبر 
هذا الميناء العمالق يوفر فرصة 
رائعة للتعرف على كيفية عمل 
ميناء بهذا الحجم، ورؤية السفن 
السياحية  التي تحتوي على آالف 
المسافرين الراغبين في استكشاف 

المدينة.
– البندقية الجديدة )نوفا فينيسيا(: 
تعرف باسم نوفا فينيسيا )البندقية 
الجديدة(، ويرجع ذلك إلى القنوات 
العديدة التي تصطف في الشوارع، 

ابتداء من مرسى اسكال يمكنك التجول حول القناة المركزية 
وعبر الجسر في طريق ديال فينيتسيا، واالستمتاع بالممرات 
المائية الجميلة والقوارب الشراعية الصغيرة التي تصطف 
على القنوات، وهناك العديد من الشوارع والقنوات، ولهذه 

المنطقة سحر خاص .
– شارع غراندي: يقع هذا الشارع الواسع بجوار الميناء في 
وسط مدينة ليفورنو، ويصل إلى ساحة ديال ريبوبليكا المثيرة 
لإلعجاب، وتوجد فيه سلسلة كبيرة من المتاجر والمطاعم، 
وهي من المناطق الرائعة للتجول ولمحبي التسوق، ويوجد 

بالقرب منه الكثير من المعالم السياحية القديمة.
– ماسكاني تراس: تحتوي مدينة ليفورتو على الكثير من 
المناطق التي تطل على السواحل الرائعة، ويعد ماسكاني 
تراس  أحد هذه األماكن، ويعد من األماكن المفضلة للسكان 
المحليين والسياح، ويقع في جنوب منطقة الميناء التجاري 
الرئيسي في ليفورنو، ويطل على البحر ويحتوي على ممشى 
مرصوف بالحجارة الجميلة، ويبلغ طوله حوالي 500 متر، 
وهناك أحواض األسماك الرائعة، كما يوجد مجموعة من 
المثالي  المكان  المغطاة باألشجار، ويعد  المظللة  المناطق 

لمشاهدة غروب الشمس والتمتع بالمشي في المساء.
– السوق المركزي: هو السوق المركزي في مدينة ليفورنو، 

وهو من األماكن المميزة للسياح الذين يحاولون استكشاف 
المعالم  الكثير من  بالقرب منه  المحلية، ويوجد  الحياة 
السياحية، ويقع في مبنى هائل وسط المدينة، ويحتوي على 
مجموعة كبيرة من األكشاك حيث يحتوي على 200 كشك 
لبيع اللحوم والدواجن والبيض والجبن والخبز والنبيذ، كما 
تبيع مجموعة متنوعة من  الطلق  الهواء  يوجد منطقة في 

المالبس واالكسسوارات وغيرها من المنتجات المحلية.
 – ساحة ديال ريبوبليكا: تحتوي مدينة ليفورنو على العديد 
من الساحات التاريخية المثيرة لإلعجاب، ولكن تعتبر ساحة 
ديال ريبوبليكا هي أكبر ساحة في المدينة، وتقع بالقرب من 
بناء ليفورنو، ويوجد فيها تمثاالن رخاميان مزخرفان، وتتميز 
المباني المحيطة بالساحة باأللوان الجميلة، وتحتوي على 
بها مجموعة  الرائعة، وتوجد  الفنية  المعارض  العديد من 

من المطاعم ومناطق الجلوس.
1994 مع  افتتاح المتحف في عام  – المتحف المدني: تم 
فيال Villa Mimbelli التاريخية، وتحيط به بعض الحدائق 
الفنية  الرائعة، ويحتوي على مجموعة غنية من األعمال 
اليدوية، ويتكون من ثالثة طوابق تعرض  والمصنوعات 
بعض األعمال الفنية للفنانين البارزين مثل جيوفاني فتوري 
وغيره، ويقدم المتحف نظرة رائعة على مختلف أشكال الفن 

والرسم ، وهي مكان رائع للزيارة لمحبي الفن. الفتح الربيطاني واحلكم 1689-1815
 اطلقت بريطانيا على اراضيها التي سيطرت عليها في كندا اسم كيبيك وحكمتها  
شغل  في  والحق  االنتخاب  حق  من  منعتهم  اذ  الكاثوليك  صالح  لغير  كان  حكما 
الوظائف العامة والى غير ذلك من الحقوق المدنية ولكن هذه القوانين سرعان ما 
عدلت بفضل جهود بعض الحكام االنكليز -غاي كارلتون- بغرض ضمان والء 
السكان الفرنسيين الذين كان معظمهم من الكاثوليك وبعدها جاءت هجرة جديدة الى 
كندا وبالذات الى اقليم كيبيك في اعقاب حرب المستعمرات االمريكية عام1775 
وكان اولئك المهاجرون من االمريكيين الموالين لبريطانيا واحدثت هجرتهم تلك 
مشكالت بينهم وكان جلهم من البروتستانت وبينسكان المنطقة الكاثوليك وفي عام 
1791 وحال لهذه المشكالت اصدرت الحكومة القانون الدستوري الذي قسم منطقة 
كيبيك الى قسمين كيبيك السفلى وهي فرنسية التقاليد وكيبيك العليا وهي انكليزية 
تجارة  بعدها  واتسعت  كندا  في  البريطاني  النفوذ  تعزز  وهكذا  والقوانين  التقاليد 

الفراء
وبتزايد اعداد المهاجرين الى كندا بدأت المطالبة بالحكم الذاتي في اوساط الكنديين 
نوعا  اال منحهم  بريطانيا  امام  يكن  التاسع عشر ولم  القرن  اربعينات  خاصة في 
كونفدرالي  اتحاد  في  الكندية  المستعمرات  اتحدت   1867 عام  الذاتي  الحكم  من 
وظهرت للوجود دولة كندا المستقلة في اطار الكومنولث البريطاني الذي منح كل 
من جزءي كندا الفرنسي واالنكليزي الحق في معالجة اموره المحلية كما اوصت 
باتحادهما حيث صادق البرلمان البريطاني على تلك الوحدة ولكن ذلك لم يوقف 
حركة المطالبة بالحكم الذاتي في اوساط الكنديين التي قادها الساسة من الجانبين 

امثال روبرت بولدوين ولويس الفونتين 
في عام 1867 اصدر البرلمان البريطاني القانون الذي بموجبه انشأت دولة ذات 
نوع من السيادة في كندا يحكمها النظام البرلماني البريطاني حيث تكون بريطانيا 

مسؤولة عن السياسة الخارجية فيها ويكون الملك رأسا للدولة.

اعداد/ نبيل وانيس 

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 مذيع مصري 
-2 كاتب سينمائي ومسرحي 

راحل 
-3 للتخيير – حيوان قطبي 
-4 لعبة تجدها في المقاهي 

-5 في البحر – هللا 
تنظيم  مؤسس  لقب   6-
 – قرآنية  القاعدة – صورة 

عملة اليابان 
-7 متشابهة – لقبهم 

 – )مبعثرة(  البياني   8-
للنداء 

-9 خبأه – هش الذبابة 
 - أمم   – لألستفهام   10-

زعيم صيني راحل 

رأسيا :
-1 نبأ – العلم 

-2 ذراع – الراب )مبعثرة( 
-3 فريق اسباني 

-4 يرجعون – ليث 
-5 نصف )رخوة( – طقس 

)معكوسة( – ألعب
-6 سورة قرآنية )معكوسة( 

– يشرع قوانين 
-7 عكس افاد – من الورود 
للنصب   – للتخيير   8-

)معكوسة( – أستنشق 
-9 أول السلم الموسيقي 

-10 والد – حبوب قهوة – 
تقال في التليفون  
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االحتاد االجنليزي يعلن موعد مواجهة 
صالح وحجازي يف الكأس

القدم    أعلن االتحاد االنجليزي لكرة 
موعد مباراة الدور الرابع من كأس االتحاد 
التي ستجمع ليفربول، وويست بروميتش 

ألبيون، بعدما أوقعتهما القرعة معا.
تأهل ليفربول إلى دور الـ32 من البطولة 
بعدما تجاوز ايفرتون في مباراة صعبة، 
غاب عنها محمد صالح لإلصابة، بينما 
شارك أحمد حجازي في الفوز على اكستر 

سيتي بهدفين دون رد.
وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي على 
االنترنت أن المباراة ستقام في 27 يناير 
الجاري على استاد أنفيلد معقل الريدز، 

في تمام الساعة العاشرة إال ربع مساء.
ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي ثم 
سوانزي، قبل مواجهة الكأس، فيما سيلتقي 

ويست بروميتش ببرايتون ثم إيفرتون.

“الفيفا” يعلن رمسيا عن حكام املونديال.. 
وجهاد جريشة ممثال ملصر

  أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 
اليوم الخميس، أسماء الحكام والمساعدين 
الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس 

العالم بروسيا الصيف المقبل.
وذكر الفيفا، في بيان اليوم، أنه تقرر اختيار 
36 حكما للساحة، و63 حكما مساعدا 
إلدارة مباريات بطولة كأس العالم، من 
بينهم 6 حكام أفارقة على رأسهم المصري 
جهاد جريشة، والجامبي بكاري جاساما، 

والجزائرى مهدي عبيد.
كما تواجد في القائمة الطاقم السعودي المكون 
من الحكم فهد المرداسي، والمساعدين 
عبدهللا الشلوي و محمد العبكري، والحكم 
اإلماراتي محمد عبد هللا حسن، والحكم 

البحريني نواف شكر هللا.
ومن المقرر أن تقام فعاليات بطولة كأس 
العالم في روسيا خالل الفترة من 14 يونيو 

إلى 15 يوليو المقبلين.

منتخب مصر سيخوض ودية الكويت بدون احملرتفني
 أعلن أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب 
مصر، استبعاد الالعبين المحترفين من 
المباراة الودية أمام الكويت المقرر لها 

يوم 26 مايو المقبل.
الالعبين  دعوة  يتم  “لن  نبيه  وقال 
التزاًما  الكويت،  المحترفين لمواجهة 
بفترات الراحة المعمول بها من االتحاد 
أنها خارج  القدم، حيث  الدولي لكرة 

األجندة الدولية”.
وكان المنتخب خسر مباراتين وديتين 
خالل توقف مارس، أمام البرتغال بنتيجة 
2-1، واليونان بنتيجة 1-0، وذلك في بداية 

مشوار االستعداد لكأس العالم الذي يقام الصيف المقبل بروسيا.
البدالء  الفرصة لجميع  أنه سيتم منح  إلى  نبيه  وأشار أسامة 
والوجوه الجديدة في ودية الكويت، باعتبارها الودية األخيرة 
بينما سيتم خوض وديتي   ،2018 العالم  للتجربة قبل كأس 

كولومبيا وبلجيكا بقوام المنتخب األساسي.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة األولى، بجوار 

روسيا )البلد المنظم(، وأوروجواي والسعودية.

مصر تواصل حصد ذهبيات البطولة 
األفريقية للناشئني والشباب لرفع األثقال

حصد  مصر  بطالت  استطاعت   
الميداليات الذهبية في منافسات السيدات 
للناشئين  البطولة األفريقية  أيام  بآخر 
والشباب لرفع األثقال المقامة حاليا في 
مجمع الصاالت المغطاة باستاد القاهرة 

الدولي.
وحصلت الالعبة المصرية رانيا عزت 
على المركز األول والميدالية الذهبية في 
وزن 75 كجم بإجمالي رفع 197 كجم، 
وجاءت الجزائرية هند تركي في المركز 
الثاني بإجمالي 138 كجم، وحصلت على 
المركز الثالث والبرونزية الالعبة فوستينا 

الوتي من غانا بإجمالي 127 كجم.
وفي وزن فوق 75 كجم، حصلت الالعبة 
المصرية ميار عبد القادر على المركز 
190 كجم،  بإجمالي  والذهبية  األول 
الثاني والفضية  المركز  وجاءت في 
السنغالية شاكيرا روز بإجمالي 120 كجم.
وفي وزن 90 كجم، حصلت المصرية 
المركز األول  ميار عبدالقادر علي 
بإجمالي 190 كجم، وحصلت الجزائرية 
زهرة هيرش بشرا على المركز الثاني 

والفضية بإجمالي 168 كجم.

بوكيتينو: الضغط موجود 
على كل من توتنهام 

وتشيلسي
   قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن الضغط 
سيكون على فريقه بنفس قدره على غريمه تشيلسي خالل لقاء 
قمة في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم يوم األحد المقبل.
ويتطلع الفريقان إلى إنهاء الدوري في المربع الذهبي لضمان 
التأهل لدوري األبطال الموسم المقبل. ويحتل توتنهام المركز 
نقاط عن تشيلسي قبل ثماني جوالت  الرابع وبفارق خمس 

على نهاية المسابقة.
الخميس ”إنها مباراة  وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم 
مهمة دائما ألنها مباراة قمة لندن. أعتقد أنه عند لعب مثل هذه 

المباراة يكون الضغط على الفريقين.
”بكل تأكيد ال تزال هناك الكثير من المباريات وهذه ليست مباراة 
نهائية. هذه ليست مباراة حاسمة ستضعك في موقف محدد... 

لكن بكل تأكيد هي مهمة لثقة الفريق ودوافعه“.
ولم يتفوق توتنهام على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ 1990 
عندما سجل جاري لينكر هدف الفوز 1-2 في الدوري المحلي.

وقال بوكيتينو ”ال نضع تركزينا على ذلك. تركزينا ينصب 
على األداء وإمكانية التفوق على الفريق اآلخر وتقديم المطلوب 

للفوز بالمباراة.
”بكل تأكيد يبقى التاريخ من الماضي. سيبقى حاضرا لكنه لن 
يساعد تشيلسي أوال ونحن ثانيا... الفوز على تشيلسي سيكون 

رائعا للجميع لكنها ستكون مباراة صعبة“.
وسيخضع هاري كين هداف توتنهام الختبار طبي قبل مطلع 
التعافي من إصابة في  إذ يواصل الالعب مرحلة  األسبوع 
الكاحل تعرض لها خالل الفوز 1-4 على بورنموث هذا الشهر.
وقال مدرب توتنهام ”أعتقد أنه من الصعب اآلن القول نعم أو 
ال أو إنه سيشارك أو ال في المباراة. إذا لم يلحق بهذه الجولة 
فربما يلحق بالجولة التالية لكن أهم شيء أننا نتحلى بإيجابية 

كبيرة حول تعافيه“.

وفاة املدرب اإليطالي موندونيكو بعد صراع مع السرطان
      ذكرت وكالة أنسا اإليطالية لألنباء 
يوم الخميس أن إيميليانو موندونيكو 
مدرب أتالنتا وفيورنتينا وتورينو 
السابق توفي عن 71 عاما بعد صراع 

مع مرض السرطان.
نابولي  المحبوب فرق  المدرب  وقاد 
أندية ايطالية  وكريمونيزي ضمن 
بلقب كأس  عديدة وتوج مع تورينو 
إيطاليا 1993 وقاده أيضا إلى نهائي 

كأس االتحاد األوروبي 1992.
كما وصل مع أتالنتا إلى قبل نهائي 
كأس االتحاد األوروبي 1988 عندما 

كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية اإليطالي.
واشتهر موندونيكو بواقعة وضع مقعد فوق رأسه احتجاجا 
على قرار تحكيمي في مباراة اإلياب بنهائي كأس االتحاد 
أياكس  أمام  المواجهة  1992 وخسر تورينو  األوروبي 
أمستردام، الذي كان يقوده لويس فان جال مدرب مانشستر 

يونايتد وهولندا السابق، بسبب قاعدة الهدف خارج األرض.
وكتبت كالرا ابنة موندونيكو عبر فيسبوك ”وداعا أبي.. كنت 
قدوتنا ومصدر قوتنا واآلن سنحاول أن نتصرف كما علمتنا“.
السرطان خالل سبع سنوات واضطر  وكافح موندونيكو 

العتزال التدريب في 2012.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

1-Le plus grand musée d’archéologie au monde 
est à Guizeh, près des pyramides, où l’on verra 
exposées plus de 100 000 pièces alors que la 
fameuse statue de Ramsès 2 est déjà placée dans 
le somptueux hall d’entrée pour accueillir les visi-
teurs du musée qui ouvre ses portes au public en 
décembre 2018.
2-Le plus grand hôpital gratuit au monde pour 
enfants malades de cancer se trouve au Caire 
avec ses 550 lits y compris les 300 qui sont dans 
la construction de l’expansion de l’hôpital et 
devront s’ajouter en avril 2019  aux 250 autres 
déjà disponibles.
3-La plus grande station d’énergie solaire au 
monde se trouve a bellana tout près d’Assouan en 
haute Égypte située à l’emplacement choisi par la 
‘NASA’ comme un des endroits les plus ensoleillés 
au monde.
4-La plus longue promenade au bord de la mer 

(board walk) au monde 
de 14 kms dans la nou-
velle « El Alamein » (à 
mi chemin entre Alexan-
drie et Marsa Matrouh) 
et qui est construite de 
façon à faciliter l’accès 
aux personnes handica-
pées.
5- Le plus large pont suspendu au monde 
construit sur le Nil à El Waraa au Caire où l’on 
compte déjà 8 ponts dont le vieux pont « Kasr El 
Nil » qui vient d’être joliment rénové sans tou-
cher à son ancien style.
6- Le plus grand projet gouvernemental au monde 
de construction d’un million d’unités  d’habita-
tions sociales en cinq ans dont près de la moitié 
a été livrée et habitée par ceux qui ont rempli les 
conditions requises.

Six des plus grands projets de leur genre au monde sont en 
chantier en Égypte :

Le plaidoyer de culpa-
bilité déposé par 
Alexandre Bisson-

nette en lien avec la tuerie 
de la Mosquée de Québec 
est «une bonne nouvelle», 
estime le ministre de la 
Sécurité publique, Martin 
Coiteux, puisque «justice» 
sera ainsi rendue «plus rapi-
dement», selon lui.
«Je ne commenterai pas 
davantage, sinon que si c’est 
le cas, effectivement la jus-
tice va pouvoir être rendue 
plus rapidement, donc c’est 
une bonne nouvelle», a réagi 
à chaud le ministre Coiteux, 
à la sortie du caucus libéral, 
alors que la nouvelle venait 
à peine d’être diffusée par 
les médias.
«Je viens tout juste de 
l’apprendre, bien sûr, ça va 
accélérer le processus par 
lequel justice sera rendue. 
Je pense que les victimes 
ont besoin de recevoir ce 
signal», a ajouté en anglais 
M. Coiteux.

Tout n’est pas réglé
«Vous me l’apprenez, a 
commenté de son côté le 
leader du gouvernement, 
Jean-Marc Fournier. Alors 
évidemment, ça ferme le 
dossier, mais je ne suis pas 
sûr que ça règle tout.»
«Évidemment, il y a tou-
jours beaucoup d’émotions, 
de sentiments, qui restent 
après ça, a-t-il continué. 
[...] Sans doute un dévelop-
pement important, mais je 
pense qu’il y aura toujours 
d’autres gestes à poser.»
Son collègue et ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette, 
croit pour sa part que cette 
conclusion devant la justice 
facilitera le deuil de ceux 
qui ont été touchés par cette 
tragédie.
Tout le Québec a été touché
«L’événement de la mos-
quée à Québec a été un 
événement qui a touché 
pas simplement la ville de 
Québec, mais le Québec au 
complet, a dit M. Barrette. 

Je suis convaincu que dans 
cette situation-là, les gens 
s’attendent à une ferme-
ture de cet événement-là. Je 
pense que les gens sont cer-
tainement rassurés.»
«À mon point de vue per-
sonnel, et ce n’est pas plus 
que ça, je pense que pour 
les familles, c’est positif», a 
aussi indiqué le ministre de 

la Santé, en anglais.
Le premier ministre Phi-
lippe Couillard et la minis-
tre de la Justice, Stéphanie 
Vallée, ont tous deux refusé 
de commenter.
«Vous savez très bien que 
je ne commente jamais 
les procédures devant les 
tribunaux», a déclaré M. 
Couillard.

Trudeau exonère six chefs autochtones pendus 
il y a plus de 150 ans

Bissonnette plaide coupable: «une 
bonne nouvelle», réagit le gouvernement 

L
e premier 
ministre du 
Canada a exo-
néré lundi 

six chefs autochtones 
pendus en Colombie-
Britannique il y a plus 
de 150 ans à la suite 
d’affrontements avec des 
travailleurs blancs.
Au printemps 1864, une 
quinzaine d’ouvriers 
affectés à la construction 
d’une route avaient été 
tués par des guerriers de 
la nation Tsilhqot’in.
Cinq chefs de bande 
avaient ensuite été invi-
tés à des négociations 
de paix par le gouverne-
ment colonial. Or, plutôt 
que de participer à des 
pourparlers, ils avaient 
été arrêtés, emprisonnés 
et pendus. L’année sui-
vante, un sixième chef  
avait subi le même sort.
«Aujourd’hui, notre 
gouvernement reconnaît 
ce que le gouvernement 
colonial de l’époque 

refusait d’accepter: 
que ces six chefs 
étaient des leaders 
et des guerriers de 
la nation des Tsil-
hqot’in et que le 
peuple Tsilhqot’in 
qu’ils dirigeaient 
conservait ses droits 
sur un territoire qui 
n’avait jamais été 
cédé», a déclaré le 
premier ministre 
Justin Trudeau dans 
un discours prononcé à 
la Chambre des commu-
nes lundi.
«Leur capture et leur 
arrestation par le gou-
vernement colonial 
manquaient profondé-
ment de respect. [...] 
Ce sont des erreurs que 
notre gouvernement est 
déterminé à corriger», 
a-t-il ajouté.
Par conséquent, Justin 
Trudeau a confirmé 
«sans équivoque» que les 
chefs Lhats’asin, Biyil, 
Tilaghed, Taqed, Chay-

ses et Ahan «sont entiè-
rement exonérés de tout 
crime et de tout méfait».
Les chefs étaient des 
guerriers qui défen-
daient leur territoire, et 
non pas des meurtriers, 
a-t-il souligné, rappe-
lant qu’ils étaient tou-
jours des héros pour leur 
peuple.
Les six chefs actuels des 
Tsilhqot’in étaient au 
centre de la Chambre 
des communes durant 
le discours du premier 
ministre. Justin Trudeau 
visitera leur territoire cet 

été pour remettre aux 
Tsilhqot’in la déclara-
tion d’exonération en 
mains propres.
En 1993, le gouverne-
ment de la Colombie-
Britannique s’était déjà 
excusé pour l’exécution 
des chefs tsilhqot’in. La 
première ministre de la 
province, Christy Clark, 
les avait ensuite exoné-
rés en 2014.
Une plaque commé-
morative a été installée 
dans la municipalité de 
Quesnel, là où cinq des 
chefs sont enterrés.

Sept kg de cocaïne saisis à l’aéroport Pearson 
de Toronto

Montréal reçoit 75 millions $ pour décontaminer 
ses terrains

Deux voyageurs qui rentraient au pays après un 
voyage en Jamaïque ont été arrêtés avec un peu 
plus de sept kilos de cocaïne dans leurs bagages, 

la semaine dernière, à l’aéroport international Pearson de 
Toronto.
La saisie a eu lieu le 22 mars, alors que les agents de ser-
vices frontaliers ont procédé à une inspection de routine 
des bagages des deux suspects.
«Pendant l’examen, les agents ont découvert que les voya-
geurs transportaient chacun six contenants qui avaient 
été déclarés comme étant du café», a fait savoir l’Agence 
des services frontaliers dans un communiqué émis mer-
credi matin.
Les douaniers ont ouvert les contenants et ont découvert 
la cocaïne dissimulée.

La drogue et les deux voyageurs ont été confiés à la Gen-
darmerie royale du Canada, qui se chargera de la suite 
de l’enquête.

Le gouvernement Couillard a annoncé, diman-
che, le versement de 75 millions $ sur quatre ans à 
Montréal pour que la métropole puisse déconta-
miner ses terrains.
La ministre de l’Environnement Isabelle Melan-
çon en a fait l’annonce dimanche en compagnie 
du ministre des Affaires municipales Martin Coi-
teux et la mairesse de Montréal Valérie Plante.
«On pourra enfin redonner vie à des terrains 
qu’on croyait oubliés à jamais», a indiqué Isabelle 
Melançon.
La Ville pourra réhabiliter les terrains contaminés 
de son choix, qu’ils soient municipaux ou non.
Ces espaces pourront ensuite servir à des pro-
jets d’habitations d’abordables, des écoles ou des 
espaces verts par exemple.

«Tout est possible», a commenté Valérie Plante, qui 
s’est réjouie de cette entente.

Le gouvernement Couillard impose d’ambitieux 
défis au système de justice : Il veut que les audien-
ces se tiennent sans papier d’ici cinq ans et mettre 

fin à l’abandon des procédures pour délais déraisonna-
bles en vertu de l’arrêt Jordan.
Le budget 2018-2019 prévoit ainsi des investissements 
de 500 millions $ sur cinq ans pour moderniser le réseau 
de la justice.
«La modernisation de la justice contribuera non seule-
ment à la réduction des délais d’attente en matière cri-
minelle et pénale, mais également à l’amélioration de 
l’accessibilité à la justice et de son efficience», peut-on 
lire dans le budget.
Québec souhaite que ses palais de justice puissent profi-
ter des «technologies de pointe» pour mener à bien leur 
mission, ce qui signifierait la disparition du papier dans 
les salles de cour d’ici 2023.
«Un retard technologique significatif  est constaté com-
parativement à certains partenaires privés et à d’autres 
provinces et territoires canadiens», reconnaît le gouver-
nement dans son exercice financier.
Le gouvernement Couillard souhaite notamment que 
les citoyens aient accès en ligne à leur dossier judiciaire, 
pour leur permettre de mieux comprendre le processus 
dans lequel ils sont engagés.
Le gouvernement Couillard espère aussi que l’informa-
tisation du système judiciaire permettra d’entendre à 
distance certaines causes et de réduire les erreurs poten-
tielles liées à la saisie manuelle des données.
De plus, Québec souhaite qu’«aucune cause ne fasse 
l’objet d’un arrêt de procédure en raison de délais dérai-
sonnables» à la fin de son plan de modernisation, en 
2023.
Les défis sont importants, puisqu’en 2017, 22 % des 
causes de natures criminelles sans enquête préliminaire 
ont été réglées en dépassant les délais de 18 mois fixés 

par l’arrêt Jordan.
En plus de l’informatisation du système judiciaire, 
Québec compte instaurer des mesures de justice alter-
native pour atteindre cet objectif. Une personne accu-
sée d’un délit mineur pourrait notamment éviter d’avoir 
un casier judiciaire en accomplissant une mesure de 
rechange, comme des travaux communautaires.
«La réduction des délais en matière criminelle per-
mettra de minimiser le stress vécu par les victimes et 
leurs proches, de se sentir en sécurité et de tourner la 
page plus rapidement sur des évènements douloureux», 
plaide le gouvernement.
DEUX LOGICIELS
Le système de justice pourra compter sur le dévelop-
pement de deux nouveau logiciels, soit GESTE et 
DACOR 2.0
GESTE permettra au Directeur des poursuites crimi-
nelles et pénales de recevoir des corps policiers des élé-
ments de preuves et de gérer de manière électronique les 
dossiers qu’il analyse.
DACOR 2.0 permettra de mettre sur pied le dossier cor-
rectionnel informatisé, lequel servira à relayer l’infor-
mation entre les palais de justice et le système carcéral.

Budget Leitao 2018: le gouvernement Couillard 
veut faire disparaître les délais déraisonnables 

d’ici cinq ans

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني

 وعظيم األماني من الجالية العربية
 والمسيحية  بمناسبة

  عيد القيامة المجيد
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات
أخوان كبرى األسواق التجارية 

التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية اإليرانية 

والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com
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 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهانييف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

مبناسبة عيد القيامة اجمليد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم
Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou & Seta Marachian



من واقعنا

جليدان.. الفاطمّيون.. 
والكاريكاتور السياسي!!

أبو حجاج

   دخلت تركيا عفرين في سوريا ورفعت علمها ودمرت وقتلت والجامعة  جمرد كلمة
العربية لم تدين حتى بخطاب شجب وعند السؤال عن سبب  هذا الصمت 
قيل أن السيد أحمد ابو الغيط أمين الجامعة العربية من أصل تركي وأسمه 

الحقيقي أحمد أبو الغيط أوغلو !!!

كيندة الجيوش

(450) 972-1414  
(514) 961-0777
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 إلعالناتكم يف
  »الرسالة«

91 عاًما  3 قطع أثرية مهربة منذ  اآلثار: مصر تسرتد 

تابوت يعود إىل 2500 عام قد يكشف أسرارا عن مصر القدمية

Canadian  Realities  ــ       
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل
 ...وحدث انه خالل الحرب الدولية 
األولى على العراق بقيادة الواليات المتحدة 
الماضي  القرن  التسعينات من  في أوائل 
القالقل والقلق  الكثير من  انه كان هناك 
المثقفين واالُدباء  والمعارضة بين أوساط 
السوريين. ومن بين هؤالء الذين عارضوا 
الدولي كان  التحالف  مشاركة سوريا في 
فنان الكاريكاتور السوري المرموق جليدان 
الذي كان يعمل في جريدة تشرين  الجاسم 
الرسمية. وجليدان وهو من الطائفة السنية 
الرقة وربما كان هناك  ينتمي الى مدينة 
بعض الصالت بين عشيرته وافخاذها 
وبطونها وعشائر العراق.. ولكنه كان على 
الثقافة والمدنية والرقي  مستوى عال من 
انه كان يقدر ويحترم هذه الصالت ولكنها 
لم تكن هي ما يدفعه التخاذ موقف سياسي 
او غيره! كان دافعه هو رأيه ومعتقداته 

وشخصيته! 
وكان جليدان شخصا طريفا ذو مظهر 
طريف. متوسط القامة، نحيل، طويل 
الشعر أشعث واشيبه.. وأكثر ما يميزه كان 
شاربه الطويل األشيب الذي تلتف أطرافه 
لتالقي الهواء بعيدا عن وجهه! وعلى 
المظهر كان يعشق ان يرتدي معطفا  هذا 

عسكريا فضفاضا ذو جيوب كبيرة!! 
كانت هذه ربما العالمة الثقافية لهذا 

الكاريكاتوري! 
... وحصل ان االستخبارات السورية 
حينها - ولَم تكن بالمتسامحة مع التحركات 

- استدعته! وأمضى بعض الوقت!
وربما كان الضابط حينها ذو حس فكاهي.. 
لحسن حظ جليدان او سوءه وبعيدا عن بقية 
التفاصيل .. عاد جليدان في اْليَْوَم التالي او 
الى الجريدة بنصف شارب!! جهة  بعده 

محلوقة واألخرى بقيت تعانق الهواء!! 
وأصبح جليدان قصة يتم تداولها!! بين 

الصحفيين وربما عبرة فكاهية!! 
ولكن جليدان ابى ان يحلق الطرف االخر 
من شاربه وأرادها هو أيضا رسالة !!! 
وكل على طريقته!! وبطريقة ديكتاتورية 

ولكنها سلمية تمت مبادلة الرسائل!
الدرزية،  الطائفة  واذكر وجه زميلي من 
الميول وهو غارق بالضحك  اليساري  و 
.. وهو يستذكر تفاصيل الواقعة وما حدث 

الدروز  عن زميلنا جليدان.. ولمن يعرف 
يعرف المعاني الكبيرة للشارب الذي 
تقف عليه الصقور !!! واظنه تخيل نفسه 
.. ورأسه األصلع! في  وشاربه هو االخر 

مكان جليدان!! 
وطبعا هناك قصص مؤلمة عن ناس ماتوا 
في السجون بسبب مواقف سياسية .. ولكن 
أيضا هناك قصص عن جنود وطنيين 
قضوا بسالح المتشددين وهم يدافعون عن 

المدنيين. . وآالم الحرب تشهد.. 
ولكن هنا حديثنا هو الكاريكاتور .. 

الكاريكاتور السياسي هو موقف متعدد 
األبعاد يختصر بصورة وأحيانا ببعض 
الكبير من  الوعي  الكلمات!! وهو يتطلب 
طرفي الميزان! وكل أطراف المجتمع 

والقراء! 
ويقال ان االنسان الذي لديه القدرة ليسخر 
من نفسه يكون قد وصل الى درجة عالية 
بالنفس. ولعل جليدان واحد من  الثقة  من 

هؤالء!
ولعل الفاطميين - وهم ما يقارب المسلمين 
الذين حكموا  المتصوفين في يومنا هذا - 
 ٩٠٠ حوالي  من  العربية  المنطقة 
الى حوالي ١٢٠٠ ميالدية وأسهموا 
القاهرة كانوا من أوائل من آمن  بتأسيس 
السياسي. وكانوا متواضعين  بالكاريكاتير 
يرفضون ان يسموا بأي لقب ملكي او 

أميري. فقط لقب الخليفة. 
ويظهر هؤالء الحكام وحاشيتهم في القطع 
المتبقية من قصورهم ورسوماتها  االثرية 
بأشكال كاريكاتورية كأشخاص بديني 
البنية.. وأشكال ووجوه تحاكي شكل 
االرنب المبتسم ذو األسنان الكبيرة 
الذي يحاولون اصطياده! وطبعا الحكام 
الفاطميّون هم من وافق وسمح بهذا النوع 

من الرسومات لشكلهم! 
الذين رسموا هذه األشكال  الفنانين  ويد 
الكاريكاتورية لم تكن اقل إبداعا من 
رسامي يومنا هذا.. ال بل وان اردنا قراءة 
اسم الفنان علينا مثال ان نقلب الوعاء رأسا 
على عقب النه كتب اسمه باتجاه معاكس!! 
إبداعا عنه وان  يقلوا  لم   .. اجداد جليدان 

اختلفت الطوائف.. هم اجداده حقا! 

سرقة جرس كنيسة برونزي زنته 500 كيلوغرام يف فنزويال

بيع ساعة ملك مصر السابق فاروق بسعر قياسي يف 
مزادات الشرق األوسط

جوجل تقدم خدمة مشاهدة 
معرض هاري بوتر على موقعها

    سرق جرس كنيسة مصنوع من 
البرونز زنته 5٠٠ كيلوغرام ويعود 
لمئات السنين من كنيسة في فنزويال قبل 
ساعات قليلة على بدء إحياء أسبوع االالم 
الذي تضربه أزمة  المؤمن  البلد  في هذا 

اقتصادية حادة.
التي تقدم به كاهن  وجاء في الشكوى 
الرعية خيسوس سينيور ان »مجهولين 
دخلوا الى باحة كنيسة القديسة اينيس في 
الوسط التاريخي لكومانيا عاصمة والية 

سوكره )شرق( وسرقوا الجرس«.
الكنيسة المصنفة تاريخية بين  وبنيت 
عامي ١86٢ و١866 على اساسات 

كنيسة تعود للقرن الثامن عشر.
والجرس العائد إلى الكنيسة االولى كان 
الكنيسة على قاعدة  معروضا في باحة 

حجرية.
التحرك  ونددت منظمة »مركز دعم 
باختفاء  الحكومية  غير  الشعبي« 
تماثيل ولوحات برونزية في االشهر 
االخيرة عبر البالد التي تعاني من ازمة 
اقتصادية حادة تؤدي الى عدم توافر 

السلع االساسية.
وقالت المنظمة »نشهد اضمحالال 
التاريخي في بعض  للتراث  تدريجيا 

المدن في فنزويال«.

   نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع وزارة الخارجية في استرداد 3 قطع أثرية 
كان تم تهريبها إلي خارج البالد، وتسلمتها اليوم القنصلية العامة لجمهورية مصر 

العربية في نيويورك تمهيًدا إلعادتها الفترة المقبلة.
قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي اإلدارة العامة لآلثار المستردة بوزارة 
اآلثار في تصريح اليوم الثالثاء، أن تلك القطع عبارة عن أجزاء من مومياء 
تتكون من رأس ويدين آدميتين تم سرقتهم من منطقة وادي الملوك بمدينة األقصر 

وتهريبها خارج البالد عام 1927.
وأضاف أنه أثناء عرضهم ضمن قائمة إحدي صاالت المزادات بمدينة منهاتن 
بالواليات المتحدة األمريكية قامت وحدة مكافحة اإلتجار في اآلثار التابعة لمكتب 

المدعي العام األمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم.
السلطات األمريكية  القطع قامت  أنه فور ضبط تلك  إلي  الجواد  وأشار عبد 
بالتواصل مع وزارة اآلثار والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية 
التخاذ كافة اإلجراءات الالزم نحو استردادها وتسليمها إلي القنصلية المصرية 

وإعادتها إلي أرض الوطن.

السلطات األمريكية  الخارجية وكافة  الجواد من مجهودات وزارة  وثمن عبد 
المعنية، السترداد تلك القطع األثرية المصرية ما يزيد عمق وتميز العالقات بين 

مصر والواليات المتحدة في هذا الشأن.

    قد يساعد أكاديميون استراليون في كشف أسرار مصر الفرعونية 
بعد اكتشاف تابوت يعود إلى 2500 عام ربما يحتوي على بقايا مومياء 

شخصية رفيعة المستوى.
التابوت قبل 150 عاما وصنفته مجموعة من  كانت جامعة سيدني على 

األكاديميين خطأ على أنه تابوت خال.
وتم اكتشاف الخطأ بطريق الصدفة العام الماضي عندما رفع باحثون غطاء 

التابوت وعثروا على بقايا مومياء مهترئة.
ويمنح هذا االكتشاف العلماء فرصة نادرة إلجراء اختبارات على المومياء.
وقال جيمي فريزر المسؤول بمتحف نيكولسون بجامعة سيدني ”يمكن أن 
نبدأ في طرح تساؤالت ستقدم هذه العظام إجابات عنها فيما يتعلق بالنظام 
الغذائي واألمراض ونمط حياة تلك 
الشخصية.. كيف عاشوا وكيف ماتوا“.
السليمة  المومياوات  تخضع  وال 

مما  لالختبارات عادة حفاظا عليها، 
يقلص فرص االستفادة العلمية منها.

وتوضح النقوش الهيروغليفية أن صاحبة 
التابوت امرأة تدعى مير نيث إت إس 
ويعتقد أكاديميون أنها كاهنة رفيعة الشأن 

كانت تعيش في سنة 600 قبل الميالد.
وقال فريزر ”النقوش الهيروغليفية تشير إلى أن مير نيث إت إس كانت تعمل 

في معبد سخمت، اإللهة التي تحمل وجه أسد“.
لنا إلى جانب طريقة تحنيط  وأضاف ”هناك مفاتيح في الهيروغليفية توضح 

المومياء وشكل التابوت كيف كان معبد سخمت يعمل“.

  بيعت ساعة كان يملكها ملك مصر السابق 
فاروق بسعر ٩١٢5٠٠ دوالر في مزاد أقامته 
دار كريستيز في دبي لتحقق بذلك سعرا قياسيا 
بالنسبة لساعة تباع في مزاد بالشرق األوسط.

وقال بوب شو المتخصص في قسم الساعات 
بدار كريستيز بدبي لرويترز يوم االثنين 
”وصول السعر الصافي إلى 75٠ ألف دوالر 
بالتأكيد كانت هذه  بالنسبة لي.  لم يكن مفاجأة 

الساعة ستحقق مبلغا قياسيا“.
وأضاف أن سعر الساعة بلغ ٩١٢5٠٠ دوالر 
بما يشمل عالوة المشتري التي ستحصل عليها 

دار المزادات.
فيليب ١5١8( عام  الساعة )باتيك  وصنعت 
المملكة المصرية  لتاج  ١٩44 وتحمل نقشا 

دائم  بتقويم  السابقة وهي ساعة كرونوغراف 
إنها من بين ٢8١ ساعة فقط من هذا  يقال 
السويسرية  الساعات  أنتجتها شركة  الطراز 

الفاخرة.
والساعة من بين أوائل الساعات التي تتضمن 

كرونوغراف بتقويم دائم.
وكانت دار كريستيز حددت سعرا ما بين 4٠٠ 
ألف و8٠٠ ألف للساعة قبل المزاد الذي جرى 

يوم الجمعة.
الذي أطاحت به ثورة  الملك فاروق  وكان 
اقتناء  يوليو تموز عام ١٩5٢ من محبي 
الساعات النادرة وهي هواية ورثها عن والده 
الملك فؤاد. كما كان من محبي اقتناء السيارات 

وجمع العمالت.

المغامرات  المسئولون على موقع “جوجل” لهواة وعشاق بطل    قدم 
البريطاني هاري بوتر، خدمة مشاهدة معرض الشخصية التي ألفتها الروائية 
للكاتبة تحكي حكاية  البريطانية “ج.ك.رولنغ” وهي سلسلة من سبعة كتب 
الصبي الساحر هاري بوتر، منذ اكتشافه لحقيقة أنه ساحر، وحتى بلوغه سن 
الـ)١7(، تحولت إلى أفالم سينمائية عرضت في جميع أنحاء العالم، وجعلتها 
المكتبة  العرض حتى نظمت  الجماهيري على دور  مليارديرة بسبب اإلقبال 

البريطانية معرضا عن هاري بوتر.
ويتم دخول هذا المعرض عن 
طريق تطبيق موقع “جوجل” 
للفنون والثقافة على اإلنترنت، 
الحظ في  لم يحالفهم  للذين  ويسمح 
المعرض من مشاهدته  إلى  الذهاب 
وهو في منزله حتى يكتشف الصور 
والفيديوهات واالكتشافات التي 
قام بها هاري بوتر، في سلسلة 
مغامراته وتاريخه السحري وكل 

ذلك بالمجان لعشاق هارى بوتر.

ــــك ــــن أُدي لـــــن   .. ــــنــــي  ــــدي َت لـــــو 

َتــــحــــمــــلــــيــــنــــي فـــــــي فـــــــــؤادك

ــــــــراٍغ ــــــن ف ــــــــــــادُم م ــــــــي ق ألن

ـــــــاَر إشـــتـــيـــاقـــك ـــي ن ـــن ـــي ـــرضـــع ُت

ـــِك ِعــــطــــرْك ـــس ـــم ـــي ب ـــن ـــري ـــســـك ُت

ــــــُو ســــحــــرك ــــــُه حــــــل ــــــذب ــــــج َي

ــــــامــــــس َجــــمــــالــــه ــــك ُي ــــن ــــس ُح

ـــِك ـــه ـــــدِر وج ـــــب فــــألــــمــــُح فــــي ال

ـــــــــــِت عــــمــــري ـــــــــــــــدْك أن ووح

ـــــي عــــمــــري دومـــــــاً وأنــــــــــِت ف

ـــي يـــســـري ـــان ـــي ـــــك فـــــي ك ـــــِب وُح

ــعــنــي ـــب ي ـــل ـــق ــــي ال ــــنــــبــــُض ف وال

ـــي يـــــا عــــمــــَر عـــمـــري ـــرن ـــك ـــس ُي

ُحـــســـنـــك شــــهــــد  ـــنـــي  ـــل قـــت وإن 

ــــــي ـــــــه روح ـــــــروح ــــــي ِب ــــــدان ف

ـــــــــــه روحـــــــي ـــــي روح ـــــن وهـــــب

ـــد ـــدي ـــــدأ مــــــن ج ـــــب ــــا ن ــــان ــــس ع

ـــي فـــــي الـــــوريـــــد ـــن ـــي ـــن ـــق ـــح وَت

واشـــــتـــــاق ُحـــضـــنـــِك كـــالـــولـــيـــْد

ــد ــي ــجــل ـــري ال ـــم ُتـــذيـــبـــيـــن عــــن ع

ــد ــي ــف ـــــاً م ـــــان ـــــر أحـــــي ـــــك ـــــُس وال

وشـــــــعـــــــرك ســـــــــــارح شــــريــــد

ــد ــي ــش ـــــــات َتـــــعـــــزف ن ـــــــُص وُخ

ـــد ـــصـــي ـــق ـــــاِك بـــــيـــــُت ال ـــــن ـــــي ع

أُعـــــيـــــد ـــــــو  ل ـــــعـــــمـــــري  ل آه 

ــــد ــــي أك ـــــــــُئ  ش ال  ودونـــــــــــــك 

ــــــــا أُريـــــــــــد ووحـــــــــــــــــــــُدِك م

ــــد ـــــوى وصـــــــــــٌف وحــــي ـــــه ـــــل ل

ـــد ـــري ـــــون ف وأنـــــــــــِت فــــــي عـــــي

ــد ــي ــع ــــــاش س ــــي دومـــــــــاً ع ــــول ق

ـــد ـــي ـــه ش روح  ـــــــــــــــه  وروح

فــــريــــد روح  وروحـــــــــــــــي 

للهوى وصٌف وحيد


